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Slutrapportering av KS 2022/99.163 "Uppföljning enligt lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen genomförde den 2 juni 2022 uppföljning av Vaxholm stads arbete inom 
beredskapsområdet. Länsstyrelsen konstaterade i sitt yttrande, med beteckning 457- 82931-2021, att 
Vaxholms stad arbetar strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna. Bedömningen var att 
Vaxholms stad det senaste året genomfört ett omtag i arbetet kring krisberedskap och civilt försvar som 
Länsstyrelsen såg positivt på.  

Vaxholms stad har sedan hösten 2022 genomfört flera beredskapshöjande åtgärder vilka 
återrapporteras nedan i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-09-08 § 131. 

Egen säkerhetschef 
Vaxholms stad har anställt en säkerhetschef på heltid och bildat Säkerhetsenheten med ansvar för 
styrning och ledning av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet, samhällsskydd som inkluderar 
krisberedskap och civilt försvar samt verksamhetsskyddet som innefattar bland annat 
informationssäkerhet och brandskydd. 

Egen kontinuitetsplan 
Samtliga förvaltningar har under hösten 2022 tagit fram kontinuitetsplaner för samhällsviktiga 
verksamheter där andra lösningar inte räcker till. Dessa planer kommer under 2023 vävas in i ordinarie 
verksamhetsplanering. 

Förändring av ekonomisk redovisning 
För att den ekonomiska redovisningen av statliga anslag ska ske effektivt och rättssäkert har en del 
praktiska åtgärder vidtagits i ekonomisystemet. 

Kommunledningskontoret 
Alexander Delis 
Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef 
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Ny applikation för snabb informationsspridning 
Kommunledningen och i sin förlängning som krisledningen har behov av snabb informationsspridning. 
En ny applikation har börjat användas som förenklar informationsspridning och sparar kommunen 
35 000 kronor om året. 

Kontinuitet - mobil reservkraft  
Uppdraget med mobil reservkraft rapporteras separat1. 

Krigsorganisation 
Uppdraget med krigsorganisation fortlöpte under hösten och beslut om krigsplacering togs i 
kommunstyrelsen2. 

Inriktnings- och samordningsfunktion 
Den 10 november 2022 genomförde Vaxholms stad sitt första krishanteringsforum som ska fungera som 
en flexibel plattform för olika aktörer inom kommunens geografiska område där samverkan kan ske 
oberoende av uppdrag, samhällsnivå och kommungeografisk plats.  

Trygghetspunkt 
Uppdraget med trygghetspunkter fortlöpte under hösten och beslut om upprättandet av trygghetspunkt 
och möjligheten för mobil trygghetspunkt togs i kommunstyrelsen3. Under slutet av 2022 och under 
2023 pågår arbete med att förbereda Campus Vaxholm att kunna fungera som trygghetspunkt. Kontakt 
har också tagits med frivilliga organisationer och gemensamt platsbesök har genomförts utöver 
förvaltningens egna besök i fastigheten. En plan har tagits fram som avser att styra aktivering av, arbete 
vid samt avveckling av kommunens trygghetspunkter. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Finansiering 
Föreslaget beslut ryms inom ekonomisk ram. 

Bedömning 
Kommunledningskontoret bedömer att arbetet löpt på väl och att informationen kan noteras till 
protokollet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2023-02-28 

 
1 KS 2022/194.009 
2 KS2022/194.009 
3 KS2022/194.009 
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Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Alexander Delis, klk 
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Tillfällig förlängning av linfärjetrafik  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Besluta att erbjuda operatör driva linfärja även 2023 till en fast avgift om 190 tkr. Detta belopp 
inkluderar studsavgift samt hyresplats av kaj t om 230820. 

Option finns att förlänga säsongen beroende av kajenprojektets uppstartsdatum.  

Ärendebeskrivning 
År 2022 fattades beslut om att låta operatör av linfärjan fortsätta köra turtrafik till Kastellet med 
hänvisning till att rivning av färjefästet var planerat först efter säsongen 2022.  

Då projektet är senarelagt finns en möjlighet att erbjuda samma lösning även 2023 givet att det finns en 
intresserad operatör.  

Tidsperioden är anpassad efter planerad rivning av färjefästet.  

Den fasta avgiften är uppräknad för att ligga i linje med generella kostnadsökningar.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut väntas inte få några negativa konsekvenser ur barnperspektivet. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut väntas inte få några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
En regelbunden transport till Kastellet är fortsatt av stort intresse för kommunen. En sådan stärker 
förutsättningarna för de verksamheter som bedrivs på Kastellet, och den erbjuder för både kommunens 
invånare som besökare en enkel tillgänglighet till Kastellet. 

Finansiering 
Föreslaget beslut finansieras genom fast avgift.  

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Turistbyråansv 
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Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-02-15 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Monica Kayita, sbf  

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf    
 TFK 
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Medarbetarenkät resultat 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Information noteras till protokollet 

Sammanfattning 
Tidigare års höga värden på medarbetarenkäten har ökat ytterligare något under 2022. Den höga 
svarsfrekvensen består.  

Styrkor: 

Det höga värdet på Prestationsnivå (det sammanslagna värdet av de frågeområden som mäts) indikerar 
att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Resultatet ligger med marginal inom 
zonen förändringskraft. Mätningen visar värden, över riktvärde på de flesta frågeområdena 
(medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbete, återkoppling, ledarskap samt 
medarbetarbetarkraft). Den upplevda målkvalitén har ökat jämfört med förra året. Målkvalitet ligger nu 
i nivå med riktvärde.  

Utvecklingsområden: 

Organisationens övergripande förbättringsområde är risk för arbetsrelaterad utmattning.   

Verktyget: 

2022 års undersökning genomfördes för åttonde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB. 

Bakgrund 
Vaxholms stad har sedan 2010 genomfört en årlig enkätundersökning bland samtliga medarbetare för 
att kartlägga den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Undersökningen har genomförts med en 
webbaserad enkät. Syftet är att utifrån resultatet förbättra och utveckla den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön, som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete 

Ärendebeskrivning 
Genomförande 

Kommunledningskontoret 
Annette Illes 
HR-chef 
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2022 års undersökning genomfördes under perioden 25 oktober till 8 november. Medarbetare har fått 
information om undersökningen dels via intranät, dels genom information från chefer samt via personlig 
e-post med information om och länk till enkäten.  Upp till fyra påminnelsemejl skickades ut till de som ej 
svarat. Svarsfrekvensen är hög, totalt 90 % med en spridning mellan 88–98 % svarsfrekvens mellan 
förvaltningarna.  

Den 30 november presenterades resultatet på övergripande nivå för samtliga chefer och fackliga 
representanter. Därefter blev det egna resultatet tillgängligt för respektive chef.  

Ansvariga chefer presenterade resultatet av medarbetarundersökningen till berörda medarbetare innan 
årsskiftet. Efter presentation av resultat har medarbetare, skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter 
på samtliga enheter analyserat resultaten och gett inspel till handlingsplaner. Samtliga chefer ansvarar 
för att, utifrån inspel och förutsättningar, sammanställa en handlingsplan senast 28 februari. Under 
2023 genomförs de identifierade utvecklingsinsatserna.  

För att ett resultat ska redovisas på gruppnivå krävs minst fem svar i gruppen. Resultatet redovisas 
aggregerat från enhetsnivå till totalt för staden. 38 chefer eller grupper fick ett ”eget” resultat att arbeta 
vidare med. Mindre grupper, som inte fick ett eget resultat, utgick från aggregerat resultat där deras 
svar ingår.  

Enkäten 
Resultatet visar ett sammantaget värde – prestationsnivå. Detta värde beskriver i vilken grad 
organisationen har förutsättningar att utföra sitt arbete, kan hantera motgångar, förändringar och 
utveckling.  

Prestationsnivå räknas fram utifrån elva viktade förbättringsområden: 

Medarbetarkraft irritation, ängslan, koncentration – ”tillgänglig energi” 

Arbetsrelaterad utmattning utmattning, brist på återhämtning, långsiktig arbetsrelaterad trötthet 

Arbetstakt  arbetstakt – inte för hög inte för låg 

Effektivitet  resursanvändning, processer, gemensamma mål 

Delaktighet  påverkansgrad, inflytande, befogenheter 

Socialt klimat  mellanmänskligt 

Lärande i arbetet tillräcklig, utnyttjande och utveckling av kompetens 

Återkoppling  ledarskap och tydliga förväntningar 

Ledarskap  ledarskapet 

Medarbetarskap det individuella ansvaret 

Målkvalitet  tydliga, realistiska, mätbara, påverkansbara mål 

Varje område redovisas i diagram med värdet placerat inom Kritisk zon (röd), Komfortzon (gul) eller Zon 
för förändring (grön). 
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Springlifes frågebatteri baseras på forskning. Frågeområdena behandlar områden där det finns ett 
samband mellan medarbetares upplevelse och förutsättningar för organisationen att utföra sitt arbete, 
hantera motgångar samt genomföra förändringar och utveckling. 

Vaxholms stad har kompletterat undersökningen med egna frågor kring attraktiv arbetsgivare och med 
frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME-frågor). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
tagit fram ett frågebatteri (HME) som alla kommuner och landsting i riket kan använda. 

Vaxholms stads resultat 

 
Prestationsnivå 
De elva frågeområdena vägs samman till vad som i undersökningen benämns prestationsnivå. Vaxholms 
stad uppnår en prestationsnivå på 76,9 (75,6 2021) och befinner sig därmed med god marginal i zonen 
för förändringskraft. Ett värde över 70 är en hög prestationsnivå. Resultatet indikerar att förvaltningen 
har kraft att möta och genomföra förändring och att utveckla – förutsättningarna att utföra arbetet är 
mycket goda.  

Nedbrutet på förvaltningsnivå finns det tydliga förändringar vad gäller prestationsnivån mot tidigare 
mätning. Stadsbyggnads förvaltningen har ökat mest, från 65,7 till 74,5. Även Socialförvaltningen har 
ökat markant, från 68,9 till 73,5. Kommunledningskontoret samt Barn- och utbildningsförvaltningen har 
marginella minskningar från 79,3 till 79,2 (KLK) samt från 77,9 till 77,8 (BUF). 

Styrkor 
2022 års resultat visar att nio av elva frågeområden är på nivå över riktvärdet. Ett område, målkvalitet, 
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ligger i nivå med riktvärdet. Endast frågeområdet arbetsrelaterad utmattning ligger under nivå med 
riktmärket. Resultatet gällande arbetsrelaterad utmattning har dock förbättrats, från 39,1 (2021) till 
37,4 (2022).  
Samtliga elva frågeområden har utvecklats i positiv riktning från 2021 till 2022. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete antas vara orsaken till utvecklingen.  

Utvecklingsområde - Arbetsrelaterad utmattning  
Resultatet på frågeställningar som rör risk för arbetsrelaterad utmattning har förbättrat, från 39,1 
(2021) till 37,4 (2022), men ligger fortsatt på en hög nivå i relation till de riktvärden som undersökningen 
beskriver som önskvärt.  
 
Socialförvaltningen har signifikant förbättrade värden, från 37,1 (2021) till 30,6 (2022). Anledningen till 
detta beror på minskat antal vakanser vilket sannolikt påverkat resultatet i medarbetarundersökningen. 
Även insatser för att öka tydlighet och stöd antas ha bidragit till utvecklingen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har också fått tydligt förbättrade resultat på frågeområdet arbetsrelaterad 
utmattning, från 42,3 (2021) till 35,8 (2022). Här uppfattas det finnas tydliga samband mellan 
förändringar i resultatet och de insatser som vidtagits. Förändringar i organisation och arbetssätt bidrar 
sannolikt till upplevda förbättringar. Att notera i sammanhangen är att Stadsbyggnadsförvaltningen har 
genomgående förbättrade resultat. De har förbättringar inom samtliga frågeområden vilka förmodas 
korrelera till de förändringar som genomförts sedan förra mätningen 2021.  
 
Kommunledningskontoret har 2022 ett värde på 32,4 för arbetsrelaterad utmattning, en förbättring från 
2021 då den låg på 34,4. 
 
Utbildningsförvaltningen har, vad gäller arbetsrelaterad utmattning, i princip samma resultat som 2021, 
en marginell ändring från 39,4 till 39,5. 
 
Området arbetsrelaterad utmattning har över tid varit ett område som indikerat ett utvecklingsbehov 
enligt det verktyg som används. Många enheter lyfter detta område i deras handlingsplaner 2021 och 
även i tidigare års handlingsplaner. Att sjuktalen i Vaxholm stad ligger i nivå med landets övriga 
kommuner är dock en indikation att risken för arbetsrelaterad utmattning sannolikt inte är högre i 
Vaxholm jämfört med andra kommuner. Givet att medarbetarundersökningen inte används av samtliga 
kommuner kan vi inte jämföra om risken för arbetsrelaterad utmattning är högre i Vaxholms stad 
jämfört med andra kommuner.  

Med detta sagt är frågan om arbetsrelaterad utmattning fortsatt prioriterad att arbeta med. 
Handlingsplanerna identifierar olika aktiviteter för att utveckla den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om förändrade mötesformer, kollegialt lärande, 
effektiviseringar, tydlighet i prioriteringar mm.   
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Utvecklingsområden inom enheter 
För enheter med låga resultat har specifika stödinsatser genomförts. Det har handlat om utbildningar, 
organisatoriska förändringar samt stöd till enskilda medarbetare och chefer.  
Rekommendationen som ges till chefer och medarbetare inför att de ska ta fram respektive enhets 
handlingsplan, är att välja ut ett fåtal utvecklingsområden för att säkra genomförandkraften. Det 
rekommenderas också att identifiera styrkor och att aktivt arbeta för att bibehålla eller utveckla någon 
av styrkorna. 

 
Kränkande särbehandling, trakasserier samt hot och våld 
Resultaten för frågorna kring hot och våld, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling ligger 
nära fjolårets resultat. Vaxholms stad har en 0-tolerans för dessa företeelser. Med detta sagt är det inte 
nödvändigtvis en önskan att få ett 0-resultat i medarbetarundersökningen gällande dessa frågor. Att få 
ett 0-resultat skulle sannolikt indikera att de medarbetare som upplevt trakasserier och våld väljer att ej 
svara sanningsenligt på frågan. På frågan om den anställde varit utsatt för kränkande särbehandling 
under de senaste 12 månaderna svarar 4,7 % ja, att jämföra med 2021 då 5,3 % svarade ja. 
I sammanhanget bör lyftas att en upplevelse av kränkande särbehandling med all säkerhet inte innebär 
en kränkande särbehandling i lagens mening. Att medarbetare, av olika skäl, upplever att de är kränkta 
eller särbehandlade tas dock alltid på allvar och om aktuellt vidtas utredning av frågan. Vid behov tas 
stöd av företagshälsovården för att genomföra utredning. HR stöttar chefer inför beslut om att vidta 
utredning om/när indikation på kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier finns.  
 
På frågan om medarbetare upplever att de utsatts för våld eller hot de senaste 12 månaderna svarar 6 % 
ja, att jämföra med 2021 då 8,4 % svarade ja. När indikation på upplevelse av hot och våld lyfts följs 
frågan alltid upp.  
 
Vad gäller sexuella trakasserier svarar 100% att de inte upplevt att de varit utsatt för detta.  

Attraktiv arbetsgivare 
Vaxholms stad får höga värden på frågor som antas påverka hur medarbetarna upplever staden som  
arbetsgivare:  
95 % av medarbetarna är stolta över det arbete som utförs 
94 % upplever att det är bra stämning på arbetsplatsen  
94 %  av medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt 
93 % av medarbetarna vet vad som förväntas av dem  
91 % upplever att det utvecklas yrkesmässigt i arbetet 
90 % upplever att närmsta chef visar förtroende för dem 
 
Trots att medarbetare upplever Vaxholms stad som en attraktiv arbetsgivare är det i sammanhanget 
viktigt att notera att 14,7 % av medarbetarna svarat ja på frågan om de söker nytt arbete. Jämfört med 
2021 är det en ökning om 2,5%. Att aktivt arbeta med att attrahera nya medarbetare men också att 
utveckla och behålla anställda är därför prioriterat.  

Jämförelse med andra kommuner 
Att göra jämförelser mellan kommuner gällande hela undersökningen är inte görligt då olika kommuner 
använder olika verktyg för att genomföra medarbetarundersökningar. En del kommuner gör 
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undersökningar vartannat år och andra har hittat andra former för att göra undersökningar. De flesta 
kommuner mäter dock HME (hållbart medarbetarengagemang) vilket även Vaxholms stad gör. HME 
utgår från nio frågor som rör hälsa, ledarskap samt organisatorisk- och social arbetsmiljö.  
 
I jämförelse med samtliga kommuner i riket ligger Vaxholms stads HME på en hög nivå både vad gäller 
totalt index för HME (hållbart medarbetarengagemang) samt ledarskapsindex. Uppgifterna hämtas från 
Kolada (Sveriges kommuner och regioner).  Vaxholms stads totalindex vad gäller HME är 84 för de 
senaste tre åren, detta i jämförelse med 79 för genomsnittligt resultat för samtliga kommuner. Även 
Vaxholms stads resultat för ledarindex är högt, 86 i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner 
som är 79. Vaxholms ledarindex har ökat från förra året, från 84 till 86.  

 
Bakgrundsfrågor  
Vid analys av resultat utifrån kön, ålder, befattning och anställningstid i staden framkommer inga stora 
skillnader mot föregående år. Den medarbetargrupp som ligger högst på medarbetarkraft är de som är 
60 år eller äldre. Den grupp som skattar högst vad gäller lärande är de som är 29 år eller yngre. Den 
grupp som medarbetare som uppfattas ha störst risk för utmattning är kvinnor i åldern 30–39 år som 
arbetat tre till fem år. De största skillnaderna mellan män och kvinnor noteras i frågor rörande 
arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning där kvinnor har skattat högre vad gäller arbetstakt och 
arbetsrelaterad utmattning. Av de 446 som deltagit i undersökningen har 345 markerat kvinna, 98 
markerat män och tre annan könsidentitet. Då den sistnämnda gruppen är färre än fem till antalet 
särredovisas inte statistik gällande gruppen.  

Det fortsatta arbetet 

Handlingsplan 
Handlingsplanerna som tas fram som en följd av undersökningen och dess resultat utgör en del av 
Vaxholms stads systematiska arbetsmiljöarbete. Planerna tas fram i nära samverkan mellan 
medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare.  
Överordnade chefer följer upp underställda chefers resultat och stöttar vid behov.  
Om aktuellt tas stöd från företagshälsovård, HR eller andra interna/externa resurser.  
 
För att säkra genomförandekraften i handlingsplanerna får chefer råd att prioritera ett fåtal aktiviteter.  
Att i dialog med medarbetarna också lyfta förbättringar eller goda resultat är också viktigt, detta för att 
även identifiera aktiviteter för att bibehålla eller utveckla det som fungerar bra.  
 
Mål- och resultatsamtal 
Under våren genomförs mål- och resultatsamtal med samtliga medarbetare. Förutom dialog kring 
individuella mål kopplat till övergripande mål förs dialog om hur medarbetaren upplever arbetsmiljön. 
Här följer chefer upp frågor som tangerar medarbetarenkäten, bland annat frågor om balans, 
återhämtning, fysisk arbetsmiljö, motivation samt upplevelser av kränkningar/sexuella trakasserier.  
Dialog om medarbetarskap och feedback ges vid samtalet.  
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Värdegrundsarbete 
Under 2022 fortsätter arbetet med att främja den gemensamma värdegrunden. Fokus på 
medarbetarskap kommer att lyftas fram på olika sätt. Det förväntas bidra till att stärka Vaxholms stads 
attraktivitet som arbetsgivare men förväntas också bidra till ökad effektivitet och medborgarnyttan.  

Jämställdhetsperspektivet 
I medarbetarenkäten ställs frågor om kön. Det är en förutsättning för att kunna identifiera eventuella 
upplevda skillnader i relation till kön. Jämställdhetsperspektivet beaktas vid tolkning av resultatet. 
Exempelvis noteras att de som indikerar störst risk för arbetsrelaterad utmattning är kvinnor, sannolikt 
främst de som ingår i åldersspannet 30–39 år.   

Finansiering 

Genomförande av medarbetarundersökning inklusive arbete med handlingsplaner sker inom ram. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Medarbetarenkät resultat 2022, KS 2023/48.026     
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Annette Illes, HR-chef, Vaxholms stad, KLK 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rapport 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Återrapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), arbetsmiljöutredningar, 
handlingsplaner och rapporterade tillbud/arbetsskador 2022. 
 
I december 2022 hade Vaxholms stad 484 tillsvidareanställda medarbetare och totalt 650 anställda.  
Andelen kvinnor utgjorde 78 % bland de tillsvidareanställda och 75 % bland samtliga anställda.  
Antalet anställda har minskat något jämfört med december 2021, från 660 anställda till 650 anställda. 
För tillsvidareanställda är skillnaden 484 (2022) jämfört med 489 (2021).  

Av de tillsvidareanställda var andelen heltidsanställda 78 %. Förvaltningen med flest deltidsanställda var 
socialförvaltningen (70 %). Högst andel heltidsanställda hade kommunledningskontoret (90%) 
 
Den totala sjukfrånvaron var 7,5%, det vill säga ingen markant förändring jämfört med de senaste två 
åren. (7,4 % 2021, 7,6% 2020, 5,9% 2019). Från och med det första pandemiåret noteras en ökning av 
sjuktalen i Vaxholms stad, en ökning som återfinns i andra kommuner. Statistik för 2022 gällande 
kommuner i riket finns ej publicerade ännu men inget indikerar att Vaxholms stad tydligt skiljer sig från 
andra kommuner.  
Långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar) minskar och utgör 46,2% av den totala sjukfrånvaron att 
jämföra med 48,9 %. Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro brukar dock variera med några 
procent från år till år. Den sjukskrivning som benämns som korttidssjukfrånvaro (dag 2–14) var 2022 3,9 
%. De senaste tio åren har kortidssjukfrånvaron varierat mellan 3,2 % och 4,7 %. Eftersom 
korttidssjukfrånvaron är den sjukfrånvaro som vanligtvis påverkar arbetsmiljön, ekonomin samt 
verksamheten mest, är det angeläget att arbeta för att minska korttidssjukfrånvaron trots att den inte är 
alarmerande hög.  

Personalomsättningen 2022 var 9,8 %. En nivå som är i nivå med riket (11 % för 2021). Givet att 
Vaxholms stad är en förhållandevis liten kommun är det sannolikt att personalomsättningen 
ökar/minskar med några procent från år till år. Att dra långtgående slutsatser av mindre variationer är 

Kommunledningskontoret 
Annette Illes 
HR-chef 
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därför inte lämpligt.   
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts enligt plan. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär 
att undersöka, riskbedöma, åtgärda arbetsmiljön på arbetsplatsen 

Bakgrund 
Utifrån Vaxholms stads arbetsmiljöpolicy genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
säkerställa goda arbetsförutsättningar och en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta arbete ska 
återrapporteras årligen till central skyddskommitté (CESAK, central partsammansatt grupp för 
information och förhandling enligt MBL och tillika central skyddskommitté). 

Ärendebeskrivning 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), finns verktyg och rutiner för samverkan, utbildning och 
kontroll. Systematiken ska säkerställa att risker identifieras, att brister hanteras och på så sätt bidra till 
förbättringar inom och utveckling av arbetsmiljön. 

Medarbetarna 

I december 2022 fanns 650 anställda, 75% var kvinnor och 25% män. 484 av samtliga anställda i 
december var tillsvidareanställda, andelen kvinnor av de tillsvidareanställda är 77 %.   
Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetade 78 % heltid. Bland männen arbetade 84 % heltid. 
Medelåldern för tillsvidare anställda var 48,5 år. 
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Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal anställda 673 858 868 844 666 650 

kvinnor (%) 79 79 76 77 76 75 

män (%) 21 21 24 23 24 25 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 611 489 484 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 76 77 77 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 18 22 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 62 68 

Män deltid (%) 22 23 18 19 3 16 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 103 64 

Antal timanställda 83 113 138 113 74 102 

Förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi. Augusti 2021 skedde 
verksamhetsövergång av särskilt boende till Förenade Care AB, därav skillnaden mellan 2020 och 2021. 

 

Sjukfrånvaro 

I början av 2022 och i slutet av 2021 var sjukfrånvaron hög givet hög smitta av Covid-19. I mars gick 
sjukfrånvaron ner till mer ”normala nivåer”. De övriga månaderna under året är i nivå med 2020 och 
2021 vilket också visar på att vi inte har kommit ner i den nivå av sjukfrånvaro Vaxholms stad hade innan 
pandemin.   
 

 
Grafen visar sjukfrånvaron under hela 2022.  
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Den totala sjukfrånvaron var 7,5% för 2022.   
 

 
Ovan visas den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2022.  

 
Utbildningsförvaltningen har den högsta sjukfrånvaron. Det som sticker ut, både gällande förra året och i 
år, är skillnaden mellan den totala sjukfrånvaron och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro. I samband 
med pandemin, bröts trenden med minskad sjukfrånvaro (2015–2019).  En sannolik anledning är att alla 
med förkylningssymtom av myndigheter uppmanas att inte utsätta andra för smitta vilket ökar sjuktalet, 
särskilt bland anställda som inte har möjlighet att arbeta på distans.  I tillägg till Covid uppfattas 
ordinarie influensa, RS virus mm vara högre 2022 jämfört med tidigare år.  

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har minskat från 48,9 procent 2021 till 46,2 procent för 2022.  
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor ökade något från 8,2% 2021 till 8,4% 2022. För män sjönk den 
totala sjukfrånvaron från 4,8% 2021 till 4,6% 2022. I åldersgruppen -29 år har sjukfrånvaron ökat från 
4,3% 2021 till 5,0% 2022 medan det i övriga åldersgrupper har minskat, 30–49 år 6,5% 2021 till 6,2% 
2022, 50-år 9,1% 2021 till 9,0% 2022.   
 
Under 2023 och närmsta åren kommer Vaxholms stad att arbeta med friskfaktorer för att främja hälsa 
och minska risk för sjukskrivning. Verktyg från den partsgemensamma organisationen Suntarbetsliv 
kommer att nyttjas.  
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Sjukfrånvaro 2017 2018  2019 2020 2021 2022 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,6 7,4 7,5 

kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 8,4 8,2 8,4 

män (%) 3,5 3,7 3,6 4,8 4,8 4,6 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,2 4,3 5,0 

30–49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,9 6,5 6,2 

50-år (%) 5,8 6,8 6,9 9,0 9,1 9,0 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 
dagar) 

47,8 42,7 45,9 39,6 48,9 46,2 

Antal sjukdagar per anställd   25 26 36 38 

 

Personalomsättning 

Personalomsättningen för 2022 var 9,8% (10,7% 2021), exklusive intern rörlighet. Knappt 1% minskning i 
jämförelse med 2021. Förskolan hade en arbetsbristsituation inför höstterminen 2022, på grund av 
vikande barnantal i verksamheten, men efter omplaceringsutredning kunde staden erbjuda 
medarbetarna arbete i hemtjänsten egen regi och berörda medarbetare tackade ja till erbjudandet. Det 
resulterade i att Vaxholm stad inte behövde säga upp någon på grund av arbetsbrist och det påverkar 
sannolikt att personalomsättningen är något lägre 2022 jämfört med förra 2021.   

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,28 10,7 
(25,7*) 

9,8 

*inkl. Verksamhetsövergång särskilt boende till Förenade Care AB 2021-09-01. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts: 

• Efter genomförandet av medarbetarundersökningen 2021 togs handlingsplaner fram för varje 
enhet. Innehållet i handlingsplanerna togs fram av medarbetare, skyddsombud och chefer. 
Planerna relaterar till respektive enhets resultat. Arbetsgrupper med färre än fem svarande kan 
ej få resultatet nedbrutet på enhetsnivå och de har arbetat med resultatet på förvaltningsnivå. 
Dialogen kring resultaten är viktig, det är då möjliga bakomliggande faktorer till resultaten 
identifieras för att, om behov finns, hanteras.   
Sammanfattningsvis visar resultaten 2022 att tidigare års höga värden på medarbetarenkäten 
har ökat ytterligare något samt att den höga svarsfrekvensen består. Organisationens 
övergripande förbättringsområde är risk för arbetsrelaterad utmattning.   

19



Tjänsteutlåtande 
2023-02-28 

Änr KS 2023/49.026 
6 av 7 

 
 
 

• Resultat- och målsamtal har genomförts under våren. I samtalet utvärderas den fysiska, den 
organisatoriska och den sociala arbetsmiljön på individnivå. Samtalet är också en del i 
löneprocessen där prestation, måluppfyllelse och planering framåt med formulering av 
individuella mål. Under 2022 har modell för samtalet och löneöversynsprocessen utvecklats 
varför nya mallar för mål- och resultatsamtal tagits fram och tillämpas från 2023.  

• Skyddsrond av den fysiska arbetsmiljön har genomförts under hösten. Vid ronden skrivs ett 
protokoll som anger bristen, förslag på åtgärd, ansvarig och tidsplan. Bristerna innehåller till 
största del fastighetsfrågor som överlämnats till tekniska enheten. I tillägg framkommer behov 
av förtydliganden gällande brandskyddsarbetet i kommunhuset. HR kontrollerar att rond 
genomförts och protokoll förts. 

• Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador har skett via webben i IA-systemet 
(Informationssystem om Arbetsmiljö). Under 2022 rapporterades totalt 41 ärenden varav 11 
tillbud, 26 olycksfall där 6 av dem inneburit sjukfrånvaro, 1 arbetssjukdom samt 4 rapporterade 
färdolyckor. Andelen rapporterade händelser har minskat jämfört med 2021 (64 rapporterade 
ärenden) och 2020 (116 rapporterade ärenden). Orsaken till minskat antal inrapporteringar 
förklaras av att Covid inte längre räknas som en samhällsfarlig sjukdom vilket gör att 
Covidrelaterade sjukfrånvaro ej förväntas rapporteras in i IA-systemet.   
Givet den generellt låga graden av inrapportering i IA systemet är det viktigt, att löpande 
påminna medarbetare om att rapportera in risker, tillbud och olyckor. Inrapporteringar ger 
viktig kunskap om hur olyckor och ohälsa kan förebyggas.  

• Risk och konsekvensanalyser har genomförts kontinuerligt under pandemin och inför 
organisatoriska förändringar samt förändring av fysisk arbetsmiljö samt individuell 
riskbedömning för gravida medarbetare.  I riskbedömningen för gravida medarbetare har 
hänsyn till gällande regler för Covid och gravida tagits.  

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet innebar 2022 fortsatt arbetet med en stark gemensam 
värdegrund, fokus var medarbetarskap. Förutom medborgarnytta/nöjda kunder och effektivitet 
förväntas värdegrundsarbetet också bidra till god arbetsmiljö och trivsel.  

Inför 2023 är följande områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet prioriterat att arbeta med: 

• Utbildning för skyddsombud och chefer 
• Information till samtliga medarbetare om värdet av att rapportera in tillbud och skador 
• Hälsofrämjande samtal för att på ett tidigt skede förbygga ohälsa och sjukfrånvaro 
• Uppföljning av användandet av ny mall för mål- och resultatsamtal 
• Utvecklat stöd till chefer i deras arbete med arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor. Den första 

insatsen är att HR bokar in möten för att stötta cheferna att planera utvecklingsinsatser för det 
kommande året.  

Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete innefattar att arbeta med frågor som relaterar till 
jämställdhet. I de verktyg som används för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete ställs frågor 
om kön och om exempelvis särbehandling, möjlighet att utvecklas etcetera Detta för att se eventuella 
mönster i relation till kön och därmed verka för att hantera eventuella skillnader.  
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Finansiering 
Finansiering sker inom ram. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Rapport 2022 ärende Änr KS 2023/49.026 
 

Kopia på beslutet till: 
 
För åtgärd:  Annette Illes, HR-chef, KLK  

För kännedom: Marie Wiklund, KC, förvaltningschef KLK   
Ann-Sophie Holgersson, Förvaltningschef SF   
André Wallin, tf. Förvaltningschef UF   
Lars-Inge Littlewood Larsson, Förvaltningschef SBF  
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Kompetensförsörjningsplan 2023-2027 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Kompetensförsörjningsplanen tydliggör kompetensförsörjningsbehov på en kommunövergripande nivå. 
På förvaltningar och på kommunledningskontoret ska kortfattade planer tas fram, dessa mynnar ut till 
och påverkar den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. Planen ska identifiera 
kommande behov i verksamheten och stötta kompetensförsörjningsarbetet.  
 
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att uppnå, de av kommunstyrelsen, 
fastställda personalpolitiska målen och utgår från personalpolicyn.  

Bakgrund 
Arbetskraftsbrist förväntas i samtliga samhällets sektorer. Behovet av fler resurser till omsorgen och till 
tjänster som utförs av kommuner ökar markant de närmsta åren. Givet den demografiska utvecklingen, 
där andelen unga är färre och antalet äldre är fler, kommer behovet av resurser inom omsorgen att öka. 
Detta gäller för hela riket men är än mer aktuellt i Vaxholms stad givet befolkningsprognosen i 
kommunen.  
 
Vaxholms stad, likt andra kommuner, behöver arbeta med kompetensförsörjningsfrågan på ett 
strukturerat och strategiskt sätt. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan inleddes 2021 
men givet pandemin och andra prioriterade frågor kom arbetet inte att färdigställas förrän vid årsskiftet 
2022/2023.  
 

 

Kommunledningskontoret 
Annette Illes 
HR-chef 
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Ärendebeskrivning 
Kompetensförsörjningsplan 2023–2027 för Vaxholms stad utgår från nuläge samt uppfattade framtida 
kompetensbehov. Som referenser och stöd används statistik, skattningar kring behov, omvärldsanalyser 
och referenser. Exempelvis används de strategier för kompetensförsörjning som SKR förordar, det vill 
säga att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv, som en 
utgångspunkt. 

Kompetensförsörjningsplanen ska vara ett stöd till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avveckla medarbetare.   

Arbetet med kompetensförsörjning påverkas av omvärlden och vad som sker i Vaxholm stad. En 
kompetensförsörjningsplan ska ge riktning och stöd men behöver, vid behov anpassas och uppdateras 
löpande. Ett agilt förhållningssätt behöver tillämpas, att nuläget kartläggs, aktiviteter utvecklas och 
prövas, resultatet utvärderas och anpassningar görs om aktuellt. 
 
Under de kommande åren kommer arbetet med kompetensförsörjningsplanen utmynna i olika 
aktiviteter över tid. Sammanfattningsvis handlar det om: 

• Aktiviteter för att främja att Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och 
behålla medarbetare. Det handlar exempelvis om att rekrytera bredare men också att stötta 
medarbetares utveckling.  

• Aktiviteter för att genomföra nya lösningar för att möta behov och utföra arbetet. Det handlar 
om att utnyttja tekniken smart, använda kompetensen rätt och söka nya samarbeten.  

• Aktiviteter för att främja ett hållbart arbetsliv, exempelvis genom att öka heltidsarbetet och 
förlänga arbetslivet.  
 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Kompetensförsörjningsplanen ska säkerställa att Vaxholms stad har personal med rätt kompetens i våra 
verksamheter, detta för att bland annat säkra barnrättsperspektivet.  

Jämställdhetsperspektivet 
En tydlig majoritet av anställda i Vaxholms stad är kvinnor. Deltidsarbete är mer vanligt förekommande i 
kvinnodominerade yrken. Att aktivt arbeta för ett hållbart arbetsliv, att öka heltidsarbetet och förlänga 
arbetslivet förväntas främja jämställdheten mellan könen.  

Finansiering 
Genomförande av kompetensförsörjningsplan och de aktiviteter som planeras sker inom ram.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2023-02-28 
Kompetensförsörjningsplan 2023-2027, Vaxholms stad övergripande 2023 03 
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1. Inledning 

Vaxholm stad har ca 650 anställda, varav 484 tillsvidareanställda och resterande visstidsanställda. I 
kommunen finns cirka 160 yrkestitlar och befattningar representerade.  
Kompetenta och engagerade medarbetare är Vaxholm stads viktigaste resurs och 
kompetensförsörjningen är en av kommunens och övriga arbetsgivares största utmaningar de 
närmaste åren. 

Kompetensförsörjningsplanen tydliggör kompetensbehov på en kommunövergripande nivå. På 
förvaltningar och på kommunledningskontoret ska kortfattade planer tas fram, dessa mynnar ut till 
och påverkar den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. Planen ska identifiera 
kommande behov i verksamheten och stötta kompetensförsörjningsarbetet.   
 
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att uppnå, de av kommunstyrelsen, 
fastställda personalpolitiska målen samt utgår från personalpolicyn.  
 
I personalpolicyn beskrivs bland annat att Vaxholm stad ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna och cheferna har goda arbetsförutsättningar och en bra arbetsmiljö. Vaxholms stad 
ska arbeta målmedvetet för att alla medarbetare ska ha hög kompetens och motivation i arbetet 
samt en god hälsa. Vikten av medarbetarskap och ett gott ledarskap lyfts i personalpolicyn, frågor 
som påverkar kompetensförsörjningen.  
 
Stadens arbete med kompetensförsörjning ska också utgå från vår gemensamma värdegrund där 
Samspel, Engagemang och Respekt är gemensamma värdeord. En främjande/salutogen kultur och 
förhållningssätt, vår ledaride och medarbetaride är viktiga utgångspunkter i arbetet med att skapa 
förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Kompetensförsörjningsplan 2023–2027 för Vaxholm stad utgår från nuläge samt uppfattat framtida 
kompetensbehov. Som referenser och stöd används statistik, skattningar kring behov, 
omvärldsanalyser och referenser. Exempelvis används de strategier för kompetensförsörjning som 
SKR förordar, det vill säga att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett 
hållbart arbetsliv, som en utgångspunkt. 

Kompetensförsörjningsplanen ska vara ett stöd till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avveckla medarbetare.   

Arbeta med kompetensförsörjning påverkas av omvärlden och vad som sker i Vaxholm stad. En 
kompetensförsörjningsplan ska ge riktning och stöd men behöver, vid behov anpassas och 
uppdateras löpande. Ett agilt förhållningssätt behöver tillämpas, att nuläget kartläggs, aktiviteter 
utvecklas och prövas, resultatet utvärderas och anpassningar görs om aktuellt. 
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Mål  
Målet med aktuell kompetensförsörjningsplan är:  

• En plan som tydliggör aktuella behov, framtida behov och plan för hur kompetensbehov på 
kommunal- förvaltnings- och enhetsnivå kan mötas. 

• En plan för att attrahera, rekrytera, utveckla, engagera och avveckla medarbetare. 
• En plan som bidrar till att vi klarar vårt samhällsuppdrag, nu och i framtiden.  

 
Aktuella KPI:er som följs är: 

• Personalomsättning  
• Andel vakanta tjänster per år 
• Sjukfrånvaron  
• Andel av våra medarbetare som skulle rekommendera Vaxholm som arbetsgivare, frågan 

finns med medarbetarenkäten  

KPI:erna är som indikatorer som sammantaget förväntas visar utvecklingen och behov av 
aktiviteter.  

 

2. Roller och ansvar 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder –ansvarar för olika delar som relaterar till 
kompetensförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vision och mål och nämnderna beslutar 
om detaljbudgeten. Kommunstyrelsen svarar för kommunen som arbetsgivare.  
 
Förvaltningar – ansvarar för att identifiera behov samt vidta planerade aktiviteter.  
 
HR - ansvarar för att samordna kommunövergripande insatser och aktiviteter. HR-verksamheten 
stöttar även förvaltningarna i deras verksamhetsspecifika arbete med kompetensförsörjning. 

 
3. Process för framtagande av kompetensförsörjningsplan 

Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan inleddes 2021 men givet pandemin och 
andra prioriterade frågor kom arbetet inte att färdigställas under 2021.  
HR har tagit fram ett utkast till kompetensförsörjningsplan. Den har behandlats av kommunchefens 
ledningsgrupp. Därefter har förvaltningarna, utifrån utkastet till övergripande 
kompetensförsörjningsplan tagits fram av de tre förvaltningarna och två av dem har behandlats i 
respektive nämnd. Utifrån dessa planer har den aktuella övergripande 
kompetensförsörjningsplanen reviderats och tagits fram. 
 
En referensgrupp med specialister från förvaltningar och kommunledningskontoret har tillsatts 
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hösten 2022. Syftet med referensgruppen är att främja att planen blir ett reellt stöd i 
kompetensförsörjningsarbetet och integreras i verksamhetsplaner. Referensgruppen, 
tjänstepersoner med olika kompetenser ger värdefulla bidrag till planen och underlättar samtidigt 
att planen samordnas och effektiviseras vilket antas påverka måluppfyllelsen.  
Kommunchefens ledningsgrupp har behandlat den och den har därefter informerats om i CESAK.   
 
En enklare mall (Se bilaga 2) finns framtagen för respektive förvaltning att utgå ifrån när de årligen 
uppdaterar sina respektive kompetensförsörjningsplaner.  
En kortfattad kompetensförsörjningsplan med ett fåtal aktiva åtgärder antas ha större 
förutsättningar att realiseras än resurskrävande plan till form och innehåll.  

Följande aspekter har behandlats vid framtagandet av kompetensförsörjningsplanen: 

• Nuläge i Vaxholm stad, underlag gällande antal anställda, personalomsättning med mera. 
• Aktuella utmaningar med utgångspunkt med underlag från SKR och underlag gällande 

Vaxholm stad. 
• Modeller och begrepp med utgångspunkt från underlag från SKR och andra, inom 

personalområdet välkända begrepp. 
• Gapanalys, hur ser kompetensbehovet ut idag, hur förväntas behovet se ut om fem år. 
• Handlingsplan, utifrån nuläge, utmaningar, aktuell kunskap inom 

kompetensförsörjningsområdet samt gapanalysen tas en handlingsplan fram.  
• Finansiering och resurser. 
• Uppföljning och utvärdering av övergripande kompetensförsörjningsplan.  
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Omvärldsanalys
5-årsplan/ 

Januari-Februari

Årlig kortfattad 
uppdatering av behov på 

förvaltningar och KLK
Februari

Revidering handlingsplan 
förvaltningar, KLK och 

Övergripande
Mars

Budget och 
verksamhetsplan

nästkommande år

Uppföljning 
handlingsplan

Aktiviteter sker löpande över året. 
Agilt arbetssätt, det vill säga vid behov ändras planer, aktiviteter utvecklas och justeras allt efter att 

insatser sker. 
Respektive chef äger kompetensförsörjningsfrågan för sitt ansvarområde.
HR ansvarar för samordning, gemensam framdrift och övergripande ansvar. 

Referensgrupp med stöd av HR gör årliga kortfattade uppdateringar gällande behov samt bidrar till 
gemensamt lärande och uppföljning.
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4. Nuläge anställda i Vaxholm stad 

 
5.1 Personalöversikt 
 
Antal anställda 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal anställda 673 858 868 844 666 650 

kvinnor (%) 79 79 76 77 76 75 

män (%) 21 21 24 23 24 25 

Antal tillsvidare 496 610 624 611 489 484 

kvinnor med tillsvidareanställning 
(%) 

81 76 75 76 77 77 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 18 22 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 62 68 

män deltid (%) 22 23 18 19 3 16 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 103 64 

Antal timavlönade 83 113 138 113 74 102 
Orsak till markant minskat anställda 2021 jfr med 2020 är att anställda i särskilt boende, Säbo har vid verksamhetsövergång lämnat 
Vaxholm stad. Antal anställda är baserat på antal personer och inte årsarbetare, FTE. 

 
Antal anställda per förvaltning, inklusive alla anställningsformer som timavlönade, visstids- och 
tillsvidareanställda 
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Andelen anställda som bor och verkar i Vaxholm Stad 
 
Cirka 59% av medarbetarna bor och arbetar i Vaxholms stad, övriga 41% kommer främst från 
närliggande kommuner i Stockholms län.  
 

5.2 Andel heltid/tillsvidareanställda 
SKR har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete 
framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal 
och för att öka jämställdheten i samhället. Målet, med överenskommelsen mellan SKR och 
Kommunal, är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Under 2020 kom parterna 
överens om att det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 31 december 2024. 

Målet för totalt antal heltidsanställda inom Kommunals avtalsområde under perioden är: 85% av de 
anställda arbetar heltid, att jämföra med nuläget om 46 %.  

 
Andel tillsvidare – och heltidsanställda per förvaltning december 2022, inkluderar alla befattningar i 
Vaxholms stad. 
 

 
Tillsvidare- och heltidsanställda/andel som jobbar heltid 

 

Jämförelse senaste 5 åren, 1 november 2018 till 31 augusti 2021 var SÄBO inom Vaxholms stads 
regi.  
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Andel tillsvidareanställda per förvaltning (JMF 5 år tillbaka) 

Andelen tillsvidarare anställningar inom förvaltningarna har inte förändrats i jämförelse med 2021, 
ingen graf infogas av den anledningen.  
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5.3 Pensionsavgångar och personalomsättning 
 

Pensionsavgångar i verksamheten (innevarande år och fyra år bakåt samt prognos framåt till 2028) 
Vi har 69 medarbetare som har möjlighet att avsluta sin anställning vid 65 års ålder. De flesta av 
dem, 45 medarbetare, finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. Pensionsavgångarna i 
Vaxholms stad kommer i genomsnitt vara cirka 2,8% av den totala personalomsättningen. 

 

 
 
Personalomsättning 

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personalomsättning totalt (%) 18,4 6,8 10,2 8,3 14,07 9,8 
Barn- och utbildningsförvaltningen 18,34 6,91 15,78 12,06 12,61 7,7 
Stadsbyggnadsförvaltningen 30,38 8,89 14,74 3,67 12,84 13,6 
Socialförvaltningen 17,27 14,98 16,93 17,58 24,81 13,3 
Kommunledningskontoret 14,29 8 2,56 7,5 9,88 15,1 

  

Säbo (verksamhetsövergång september 2021) är inte medräknad i personalomsättningen men 
lägger vi till det har vi 31,93% på totalen för 2021. 

Personalomsättningen har legat i snitt på 11,3 % de senaste fem åren tillbaka. 2017 var 
omsättningen högre än vanligt vilket bland annat beror på organisationsförändringar och 
chefsbyten. Den minskning vi ser under 2020 tros vara en effekt av pandemin då fler personer valde 
att behålla sina tjänster och inte söka annat arbete, en trend som syns i andra kommuner och 
organisationer.  
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En normal och förväntad personalomsättning antas vara ca 10–15%.  
 
 
Sjukfrånvaro 
 
2018–2019 det vill säga innan pandemin var den totala sjukfrånvaron på ca 6 %, en nivå som ligger 
under genomsnittet (6,7%) i kommuner samma period.  
 

 
 
 
5. Aktuella utmaningar och möjligheter 

6.1 Kompetensutmaning enligt SKR 
 
SKR sammanfattar i sin rapport, Möt kompetensutmaningen, Rekryteringsrapport 2020, följande.  
 
Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000 
under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma 
period, om inget förändras.  
 
Av de 13 200 anställda som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av 
ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora 
gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren.  
 
Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet barn och unga inte är lika 
stor som i tidigare befolkningsprognoser.  
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Antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar endast med i snitt 31 000 personer per år under 
perioden. Det ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Tack vare invandringen 
ökar de i arbetsför ålder i Sverige, medan de i arbetsför ålder födda i Sverige minskar i antal under 
samma period.  
 
2020 uppskattades att problem med arbetskraftsbrist är att vänta, inte minst i välfärden som kräver 
rätt kompetens i kombination med utbildningskrav.  

Antalet arbetade timmar, mätt som den genomsnittliga sysselsättningsgraden, har ökat kraftigt de 
senaste tio åren. Om heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt de kommande tio åren minskar de 
demografiskt betingade rekryteringsbehoven med nästan en tredjedel.  
 
Nya lösningar som leder till effektivisering har också en stor potential för att minska 
rekryteringsbehovet framöver. Utöver att antalet anställda behöver öka beräknas 33 600 personer 
årligen gå i pension inom välfärden fram till 2029. Den genomsnittliga avgångsåldern kommer 
troligtvis att vara högre än i dag eftersom normen att gå i pension vid 65 år börjar luckras upp.  
 
En av tre medarbetare över 55 år i kommuner och regioner tror att de själva kommer att gå i 
pension vid 67 års ålder eller senare. Utöver förändrade attityder till att arbeta längre påverkar 
också kommande och föreslagna förändringar i lagstiftningen. Om avgångsåldern gradvis ökar till 67 
år fram till 2029 minskar antalet årliga pensionsavgångar till cirka 24 000. 
 
SKR beskrev i sin utredning 2020 att arbetsgivare bör fokusera på att ta vara på befintliga 
medarbetares kompetens och att arbeta strategiskt med omställning och digitalisering även inom 
välfärden.  

Hösten 2022 konstaterar SKR att den väntade arbetskraftsbristen redan är här. Det gäller inte 
enbart välfärden utan många branscher. Som exempel tillkommer, enligt SCB 250 000 personer i 
arbetsför ålder fram till 2031. En kvarts miljon människor kan låta mycket, men i sammanhanget är 
det alldeles för lite. Exempelvis vill LKAB locka 100 000 nya talanger till norra Sverige och 
transportnäringen behöver 130 000 nya medarbetare under de närmaste åren. I SKR:s 
rekryteringsprognos från 2020 framgår att det skulle behövas 500 000 nya anställda inom de 
kommande tio åren, om ingenting förändras. 
 
Det råder stenhård konkurrens om arbetskraften. Det är också ett tufft ekonomiskt läge i 
kommuner och regioner med prisökningar och ökad inflation. Att aktivt arbeta med att attrahera, 
utveckla och behålla anställda räcker inte. Att arbeta med organisatoriska förändringar är 
nödvändigt. Att exempelvis, med digitala verktyg, minska arbetsbördan för befintliga resurser är 
nödvändigt 
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6.2 Befolkningsprognos Vaxholm stad  
 

 
 
 

Av tabellen framgår att andelen äldre ökar i Vaxholm samtidigt som andelen unga i skolåldern 6–18 
minskar. Med stigande genomsnittsåldern i Vaxholm antas behovet av äldreomsorg öka och 
behovet av utbildningsplatser för grundskola minskar.  

6.3 Generella kompetensförsörjningsfördelar i Vaxholm stad 
 
Vaxholm stad är en attraktiv arbetsgivare. Lönerna är generellt i nivå med kranskommuners, en god 
arbetsmiljö och en gemensam värdegrund bidrar till attraktiviteten. Läget med närhet till naturen, 
de goda levnadsvillkoren, de höga skolresultaten, tryggheten och den allmänt goda folkhälsan är 
faktorer bidrar till stadens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. 
 
I en något mindre organisation som Vaxholm upplever anställda att de kan få breda tjänster med 
stort ansvar och där närheten till innevånarna, företagen och politiken kan vara en fördel, man 
uppfattar att man kan göra skillnad. Givet att många även bor i kommunen kan det egna arbetet 
som en del av det kommunala uppdraget upplevas än mer relevanta och engagerande.  
 
Som junior specialist kan en anställning i Vaxholm stad ge en bred erfarenhet snabbt och bidra till 
goda framtida karriärmöjligheter, dock inte alltid inom Vaxholm stad.  
 
Kollektivtrafiken har utvecklats och har underlättat pendling till Vaxholm, både från centrala 
Stockholm och från norrorter. Att åka pendelbåt är en möjlighet, ett transportmedel som dessutom 
kan öka den upplevda livskvalitén.  
 
Att arbeta kommunalt är att arbeta med samhällsviktiga frågor, välfärdsfrågor och ett hållbart 
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samhälle.  Att göra skillnad, att arbeta med något betydelsefullt är en del av en hållbar livsstil som 
många svenskar värderar högt, inte minst unga på arbetsmarknaden.  
 
Sammanfattningsvis kan Vaxholm profilera sig som en arbetsgivare med korta beslutsvägarna, 
närhet till medborgarnas behov, möjlighet att arbeta ”från ax till limpa” och att i många 
befattningar få en både bred och djup kompetens inom sitt ansvarsområde.  Medarbetare beskriver 
att en familjär stämning med professionellt agerande bidrar till önskan att arbeta kvar i kommunen. 
Att arbeta i en kommun som präglats av budget i balans i flera år samt goda resultat inom 
exempelvis skolan, en trygg kommun och med goda levnadsvillkor är ytterligare faktorer som bidrar 
till attraktiviteten.  
 
6.4 Generella kompetensförsörjningsutmaningar i Vaxholm stad 

Idag bor cirka 60 % av de anställda i Vaxholm stad inom kommunen. Cirka 40 % pendlar till 
Vaxholm. Pendlingsavståndet är en utmaning för Vaxholm stad. Frågor om hållbarhet, både vad 
gäller tid och energi för att resa till och från arbetet påverkar möjligheten att attrahera potentiella 
medarbetare. Särskilt antas det påverka gruppen småbarnsföräldrar samt potentiella medarbetare 
som inte är högavlönade eller de som med hänsyn till arbetets natur inte kan arbeta på distans del 
av arbetstiden. Vaxholm är en attraktiv kommun att bo i men givet höga bostadspriser och få 
hyresrätter påverkas möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla anställda som inte är 
beredda/har möjligheten att pendla.   
 
Pendlingsmöjligheterna har förbättrats men över tid är pendlingsavståndet en av de faktorer som 
negativt påverkar möjligheten att behålla anställda. För vissa medarbetargrupper kan frågor om 
kostnader för parkering, förutom drivmedelskostnaden, negativt påverka möjligheten till längre 
anställning i Vaxholm stad. Exempelvis antas oregelbundna arbetstider och krav på körkort påverka 
möjligheten att attrahera medarbetare till hemtjänsten.   
 
Samtidigt är det svårt att attrahera unga att arbeta inom det kommunala- vård och 
omsorgsuppdraget. Det är en utmaning i hela landet är minst lika svår i Vaxholm.  
 
Givet befolkningsprognosen för Vaxholms stad antas behovet av fler anställda inom omsorgen att 
öka. Att möjliggöra att redan anställda kan arbeta längre, arbeta heltid och att kunna attrahera nya 
anställda till arbete inom hemtjänsten är en utmaning att adressera för samtliga kommuner.  
 
Kommunens storlek gör att antalet anställda inom olika specialistroller är få. Inom förvaltningarna 
och kommunledningskontoret finns behov av spetskompetenser som kräver en lång utbildning och 
som samtidigt förväntas jobba brett vilket inte attraherar alla specialister. Att anställa juniora 
tjänstepersoner kan därför vara utmanande, dels för att juniora specialister av naturliga skäl inte 
har en bred erfarenhet, dels för att juniora specialister gärna vill ha möjlighet att göra en karriär och 
byta mellan olika fokus inom en viss roll. Att attrahera juniora specialister är inte lika svårt som att 
behålla dem.  
 
Förvaltningarna i Vaxholm är begränsad till sin storlek på grund av kommunens litenhet, å andra 
sidan behöver samma saker skötas i Vaxholm som i större kommuner. Det betyder bland annat att 
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många tjänstepersoner är ensamt ansvariga för olika verksamheter. Det betyder tjänster med stort 
ansvar som kan göra skillnad, men som samtidigt ger en sårbar verksamhet. Att dela om 
ansvarområden på olika personer och därmed behöva anställa på deltid är inte görligt. Att attrahera 
och behålla god specialistkompetens som erbjuds deltidstjänster är svårt. Flera deltidstjänster 
jämfört med färre heltidstjänster ökar overheadkostnaderna, exempelvis för kontor, utrustning mm 

Förvaltningen behöver ibland bara en person av varje kompetens, vilket innebär att det är svårt att 
anställa en alltför junior tjänsteperson då det saknas seniora tjänstepersoner att få stöd av. 
Möjligheterna till rekrytering blir mer begränsade då den som har en utbildning med en 
spetskompetens inte alltid är intresserad av att arbeta brett. 
 
Att arbeta i en liten kommun kan innebära att närheten till medborgare och politiker kan uppfattas 
som tungt. De lokala engagemangen kan ibland kan ta sig uttryck i kritik på exempelvis sociala 
medier. Den uppfattade kritiken och ibland personangrepp kan inte alltid bemötas av 
tjänstepersonerna. Särskilt känsligt är det om tjänstepersonerna som utsatts för kritik bor i 
kommunen, det kan påverkar deras privatliv och vardag på ett negativt sätt.   
 
Att utveckla systemstöd, exempelvis att digitalisera vissa arbetsuppgifter fullt ut skulle minska 
belastningen på de resurser som finns. Digitalisering tar tid och resurser i anspråk, ofta finns inte 
färdiga systemstöd att upphandla utan de behöver anpassas till exempelvis respektive kommuns 
processer. Investerings- och utvecklingskostnaderna är stora och det tar i små kommuner lång tid 
innan man får en ”return of investment”. Vaxholm kan och ska givetvis nyttja digitaliserings 
möjligheterna fullt ut men givet storleken kan vi inte gå i bräschen för digital utveckling utan 
behöver ibland invänta att redan utvecklade digitala verktyg finns att upphandla.  
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6. Modeller och begrepp 

7.1 SKR:s rekommenderade strategier för att klara kompetensförsörjningen  
 
SKR beskriver i sin rapport, Möt kompetensutmaningen, Rekryteringsrapport 2020, nio strategier för 
vad kommuner kan göra och gör för att möta kompetensutmaningen. Syftet med rapporten är att 
visa på flera möjliga sätt för kommuner att ta sig an eller intensifiera arbetet – idag och framöver.  
 
Tillämpning av dessa strategier har beaktats i aktuellt dokument och när respektive förvaltning tagit 
fram sina kompetensförsörjningsplaner. Nedan ges en sammanfattning av SKR:s 
rekommendationer.  De nio strategierna har grupperats i tre teman, Attraktiv arbetsgivare, Nya 
lösningar och Hållbart arbetsliv. En mer detaljerad beskrivning av de nio strategierna finns bifogat 
(Se bilaga 1). 

 
 

 
  
Attraktiv arbetsgivare 
För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver kommuner och regioner fortsätta 
att vara attraktiva arbetsgivare. Det är centralt både för att nå framtida medarbetare och nya 
grupper, men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och göra ett bra 
jobb. Många efterfrågar meningsfulla arbeten, de finns bland annat i välfärden! Ett strategiskt 
arbete med kompetens- och karriärutveckling bidrar till såväl ökat engagemang bland 
medarbetarna, som till verksamhetens utveckling och kvalitet. Att medarbetarnas engagemang, 
kunskap och erfarenheter tillvaratas ställer stora krav på chefer och ledare – som behöver goda 
organisatoriska förutsättningar. Lyft fram verksamhetens resultat – en verksamhet som är 
framgångsrik upplevs som attraktiv av både befintliga och potentiella medarbetare. 
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Nya lösningar 
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan arbetsgivaren hitta nya lösningar för 
att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt och att hitta nya 
samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett ändamålsenligt sätt och att 
tekniken används smart. På så sätt kan arbetsgivarna minska rekryteringsbehovet och samtidigt 
möta invånarnas ökade krav på högre kvalitet i välfärden. För att få till förändring är delaktighet, 
samverkan och ledarskap centralt. Det finns mycket att lära av den snabba omställning som skedde 
när pandemin drabbade Sverige. Många verksamheter ställde snabbt om exempelvis började lärare 
i gymnasieskolan distansundervisa, från en dag till en annan arbetade kommunkontoret på distans. 
Nya lösningar och ny teknik gjorde detta möjligt. 

Hållbart arbetsliv 
Ett hållbart arbetsliv är avgörande för att fler medarbetare ska kunna och vilja arbeta mer och 
längre. Att arbeta med människor gör jobben i välfärden attraktiva och meningsfulla. Samtidigt 
medför detta också utmaningar. Ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare ställer stora krav på 
arbetsgivarna att bedriva ett strukturerat och förebyggande arbetsmiljöarbete, så att medarbetares 
engagemang tillvaratas samtidigt som risken för ohälsa minskar. På så vis ökar arbetsgivarnas 
möjligheter att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå, samtidigt som fler medarbetare har 
möjlighet att förlänga sitt arbetsliv i takt med att fler lever längre. Heltidsarbete som norm är en del 
av nyckeln till ökad jämställdhet genom ökad närvaro på arbetsmarknaden. Att arbeta för att öka 
heltidsarbetet är en viktig åtgärd för att minska skillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet 
samtidigt som verksamheternas tillgång till kompetens stärks. 
 
 

7.2 ARUBA – en modell för att arbeta med personalresan 
 
Inom området kompetensförsörjning och HR är det vanligt att använda sig av akronymen ARUBA för 
att på ett lättöverskådligt sätt se över hur arbetsgivare arbetar med att Attrahera, Rekrytera, 
Utveckla, Behålla samt Avveckla medarbetare. I detta dokument används uppdelningen för att 
överskådliggöra de olika aktiviteter som planeras för att säkra kompetensförsörjningen.  
 

 

Bild: Vaxholm stads HR-process 

Attrahera

Rekrytera

Utveckla 
(inklusive att 

rekrytera) 

Behålla

Avsluta
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7. Gapanalys 
Med utgångpunkt från det uppfattade nuläget, baserat på förvaltningars och 
kommunledningskontorets underlag beskrivs nedan det uppfattade kompetensförsörjningsbehovet 
och handlingsplan för att möta de behov som finns.  

8.1 Nuläge kompetensförsörjningsbehov 
 
Följande yrken anses i Vaxholm stad, vid årsskiftet 2022/2023, generellt vara svåra att rekrytera till. 
Att här definiera hur många av respektive roll som kan vara aktuella att rekrytera är inte görligt.  
Däremot bör vi, vid genomförande av aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen, särskilt 
beakta dessa roller. För närvarande finns ca 69 medarbetare som har möjlighet att avsluta sin 
anställning vid 65 års ålder under perioden 2023-2028.  De flesta av dem, 45 medarbetare, 
finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. Med hänsyn till pensioner och 
personalomsättning antas att rekryteringsbehovet till förskolan är ca 10 anställda per år 
fram till 2028 samt ca 20 anställda per år vad gäller grundskolan. För andra roller, där det är 
få anställda i respektive yrke, är det inte möjligt att skatta behovet i detalj.  
 

 

 
Eftersom elevunderlaget antas minska de närmsta åren kommer samtidigt antalet anställda inom 
barn- och utbildningsförvaltningen att behöva anpassas. BUF arbetar med den utmaningen och för 
att minska risker gällande kvalitet, attraktivitet, kostnadseffektivitet samt kompetenstapp bland 
annat bland yngre medarbetare. 
  

Roller i fokus för 
kompetensförsörjningsarbetet Förvaltning
Vissa ämneslärare, ex NO-teknik BUF
Speciallärare BUF
Lärare mot fritidshem BUF
Socionomer SOF
Undersköterska/vårdbiträde SOF
Tillsynshandläggare SBF
Bygglovshandläggare SBF
Tjänster inom trafikområdet: Gatuingenjör, 
Trafikingenjör SBF
Byggprojektledare SBF
Upphandlare KLK
Ekonom KLK
Roller inom IT & digitalisering KLK
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8.2 Strategier och aktiviteter för att klara rekryteringsutmaningen 2023–2027 
 

 
 
 
 
  

Fokus Aktiviteter/insatser Kommentar/delmål Ansvar Prio 2023
Attrahera Arbetsgivarvarumärke Tydliggöra och paketera arbetsgivarvarumärket HR x

Ta fram gemensamt material för arbetsgivarvarumärke HR x
Identifiera och samordna kanaler för arbetsgivarvarumärket HR x

Samverka Undersöka möjlighet att samverka med AF HR x
Undersöka hur främja heltid inom kommunals avtalsområde Aktuell enhet och HR x
Samarbete med upparbetade kontakter  YH/högskolor Förvaltning/enhet x
Samarbete med kranskommuner Förvaltning/enhet x

Bredda rekryteringsbasen Utreda nya yrkeshögskolor att samverka med IT/HR
Ta emot praktikanter, VFU och LIA Förvaltning/enhet x
Trainee Förvaltning/enhet 
Ungdomsjobb HR

Anpassa efter målgrupper Utreda möjliga stödinsatser för pendlare HR x
Unga akademiker, marknadsföra Vaxholm som en plantskola Förvaltning/enhet samt HR x

Rekrytera Kompetensbaserad rekrytering Stöd till nya chefer att lära sig metod HR
Screening innan urval För vissa tjänster (pågående) HR och aktuell enhet x
Årliga jfr med löner i Stockholms län Kommunicera resultat till LG HR och aktuell enhet x

Utveckla Gemensam introduktionsprocess Gemensamt material, process och introduktionsmoduler HR x
Mål- och resultatsamtal Infört, stötta implementeringen och utvärdera Alla chefer, HR som stödresursx

Underhålla och utveckla medarbetare- och 
ledaridé En del av värdegrundsarbetet 2023

Alla men samordnas av
KS, Kommunikation och 
HR x

Förvaltningsspecifika kompetenssatsningar Enhet/förvaltning x
Enskilda kompetensutvecklingsinsatser Enhet/förvaltning x
Ledarakademin Löpande arbete pågår Enhet/förvaltning, HR samordnarx

Utred statliga/andra kompetenssatsningar
Utred möjlighet till stöd för att utveckla kompetens, 
exempelvis KOM KR avtal

HR och respektive 
berörd förvaltning

Behålla Främja samarbete, kollegialt lärande

Utreda våra arbetssätt. Kan vi arbeta mer flexibelt, i projekt/
arbetsgrupper/team som är mer eller mindre fasta. Arbeta 
över förvaltningsgränserna för att dels möta reella behov men 
också för att utveckla och behålla specialister i än högre 
utsträcknig än idag.

LG/förvaltning/enhet
Underhålla och utveckla baskunskaper
för chefer ex mål-resultatsamtal, 
lönesättning. Rullande bas-kompetensprogram HR
Ledarutveckling för befintliga chefer Utreda frågan, exempelvis samarbete med andra kommuner Enhet/förvaltning, HR x

Heltidsresan
Plan med aktiva åtgärder för att främja heltid. 
Förankra på alla nivåer inkl. fackliga parter och medarbetare Enhet/förvaltning, HR x

Utreda hur förlänga arbetslivet? 

Exempelvis satsningar för äldre 
medarbetare, grupper som har fysiskt- och psykosocialt 
krävande roller. Förvaltning/HR

Digitalisera Säkra  effektivt digitalt stöd (pågående arbete) Förvaltning/Enhet/IT x

Underhålla och utveckla arbetsmiljöarbetet

Exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
 organisatoriskt och social arbetsmiljö (OSA), 
hälsa och sjukfrånvaro

HR samordnar, 
respektive chef har 
ansvaret x

Kontinuerlig kompetensutveckling och 
omvärldskunskap Exempelvis med andra kommuner Enhet/förvaltning

Avveckla Bästa möjliga avslut om aktuellt Informera chefer om möjligt stöd för enskilda (pågår) HR x

Organisera

I linje med mål om kostnadseffektivitet och
 kvalitet och i relation till se över befintlig 
organisation och möjliga anpassningar. Samordna och prioritera digitaliseringsintitativ i staden. Kansliet/IT x

Inom respektive förvaltning och KLK se över 
möjliga organisationsjusteringar på kort och lång  sikt, ex 
samverkan med andra kommuner/interna förändringar. Förvaltning och KLK x
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Som utgångspunkt används de fem stegen av medarbetarresan; attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla och avsluta. De nio strategier som SKR har tagits fram har tagits i beaktande i framtagandet 
av i aktiviteter. I planen 2023 finns främst aktiviteter kopplat till att attrahera, utveckla och behålla. 
Under de närmsta åren behöver frågor kopplat till organisation, digitalisering och insatser för att 
minska arbetsbördan på befintliga resurser kartläggas och genomföras. 
 
I tillägg punktinsatser inför säsongsbehov, gäller hemtjänsten. Plan för detta tas fram i början av 
2023. 
 

  
8. Finansiering och resurser   

Den övergripande kompetensförsörjningsplanen skall ses som en inriktning för Vaxholm stads 
kompetensförsörjning. Finansiella medel och resurser skall ske utifrån respektive förvaltnings 
kompetensförsörjningsplan och tas i ordinarie mål och budgetprocess. Under denna period bör 
finansiering tydliggöras och prioriteras i ram och budget för att få full effekt av åtgärder och initiativ 
enligt kompetensförsörjningsplaneringeringen för Vaxholm stad.  
 
Detta kan röra sig om kostnader såsom:  

• Aktiviteter som hör ihop med Vaxholm stad som en attraktiv arbetsgivare, exempelvis 
marknadsföring, annonser, kampanjer, mässor, studiebesök, rekrytering och 
personalplanering/-omställning.   

• Genomförandet av kommungemensamma ledarutbildningar och medarbetarsatsningar.   

• IT- och digitaliseringsstöd  
• Verksamhetsspecifik kompetensutveckling och marknadsföring.   
• Kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom respektive verksamhetsområdet.   

 

10. Uppföljning av övergripande kompetensförsörjningsplan   

HR enheten ansvarar för att årligen följa upp den övergripande kompetensförsörjningsplanen. 
Uppfattat utfall av aktiviteter utvärderas. Vid behov ska planen revideras. Vid budget och årliga 
verksamhetsplaneringen beaktas kompetensförsörjningsplanen.  
En årlig sammanfattning av kompetensförsörjningsfrågan och andra HR-relaterade frågor lyfts i 
KSAU.  
Respektive förvaltning ansvarar för att ta fram 1–5 aktiviteter vad gäller kompetensförsörjning och 
budgetera för dessa samt definiera dessa i den årliga verksamhetsplanen.  
 
Övergripande kompetensförsörjningsplan ska revideras senast 2027.  
/AI 
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      BILAGA 1 
 
 
Sammanfattning av SKR:s rapport - Strategier för att klara 
rekryteringsutmaningen 

 
SKR Har tagit fram nio strategier som visar vad kommuner kan göra och gör för att möta 
kompetensutmaningen. Syftet är att visa på flera möjliga sätt för kommuner att ta sig an 
eller intensifiera arbetet – idag och framöver. Strategierna är indelade i tre områden, som i 
sin tur innefattar tre strategier. De nio strategier som SKR redovisat inom ramen för Sveriges 
Viktigaste Jobb.  
 
Tillämpning av dessa strategier utvecklas i Vaxholm stad inom respektive förvaltning och 
verksamhet i arbete med förvaltningens kompetenförsörjningsplan. 

 

 
 
 

Attraktiv arbetsgivare 
För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver kommuner och regioner fortsätta 
att vara attraktiva arbetsgivare. Det är centralt både för att nå framtida medarbetare och nya 
grupper, men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas, vara engagerade och göra ett bra 
jobb. Många efterfrågar meningsfulla arbeten, de finns bland annat i välfärden! Ett strategiskt 
arbete med kompetens- och karriärutveckling bidrar till såväl ökat engagemang bland 
medarbetarna, som till verksamhetens utveckling och kvalitet. Att medarbetarnas engagemang, 
kunskap och erfarenheter tillvaratas ställer stora krav på chefer och ledare – som behöver goda 
organisatoriska förutsättningar. Lyft fram verksamhetens resultat – en verksamhet som är 
framgångsrik upplevs som attraktiv av både befintliga och potentiella medarbetare. Nedan finns en 
beskrivning av de strategier som SKR förordar för att vara en attraktiv arbetsgivare, se punkt 1–3.  

1. Stöd medarbetarnas utveckling 
Ett arbete i välfärden innebär ofta ett komplext uppdrag i en föränderlig värld. Medarbetare i 
välfärden – såväl nya som erfarna – har en hög kunskapsnivå och behöver få möjlighet till 
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kontinuerlig kompetensutveckling. Arbetsgivare kan stödja medarbetarnas utveckling genom en rad 
olika insatser. För nya medarbetare är introduktion och tillgång till mentorskap eller handledning 
viktigt. Att ha tid och möjlighet för kollegialt lärande underlättar när nya kunskaper ska omsättas i 
praktiskt arbete. Att skapa och visa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger 
medarbetarna chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt gör jobben 
mer attraktiva. Kompetensutveckling och omställning underlättar både för medarbetarna att ta sig 
an nya eller förändrade arbetsuppgifter såväl som för verksamhetens utveckling 

2. Stärk ledarskapet 
Kommuner erbjuder sina chefer möjlighet att leda och samarbeta med kompetenta och 
välutbildade medarbetare. Få branscher har dessutom så meningsfulla och viktiga uppdrag som 
välfärden. Goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer är viktigt för att det ska vara 
utvecklande och hållbart att vara chef. Det handlar bland annat om antalet underställda 
medarbetare, tillgång till administrativt och tekniskt stöd, närhet till närmsta chef för dialog samt 
tillgång till arenor där chefer kan mötas och ge varandra stöd.  

Ledarskapet är avgörande för välfärdens möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och 
engagerade medarbetare. För att utveckla välfärden behövs chefer som kan leda och driva 
förändring tillsammans med sina medarbetare. En avgörande roll spelar de chefer som finns 
närmast brukare, patienter, elever och invånare. Välfärden har inte råd att missa bra chefer. Det är 
viktigt att kvalitetssäkra att de kriterier och processer som används för att identifiera och rekrytera 
chefer gynnar mångfald och jämställdhet. 

3. Rekrytera Bredare 
Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Samtidigt som kompetensbehoven 
är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare spelar en viktig 
roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik och anställning. Det gör att personerna 
kan få nödvändiga erfarenheter för rätt jobb. Jämställda arbetsplatser är attraktiva arbetsplatser för 
både kvinnor och män. Idag är fyra av fem anställda i kommuner kvinnor. Ta vara på intresset hos 
unga men även intresset hos de som jobbar i andra branscher. Informera om och låt fler pröva på 
jobben. 

Nya lösningar 
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan arbetsgivaren hitta nya lösningar för 
att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt och att hitta nya 
samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett ändamålsenligt sätt och att 
tekniken används smart. På så sätt kan arbetsgivarna minska rekryteringsbehovet och samtidigt 
möta invånarnas ökade krav på högre kvalitet i välfärden. För att få till förändring är delaktighet, 
samverkan och ledarskap centralt. Det finns mycket att lära av den snabba omställning som skedde 
när pandemin drabbade Sverige. Många verksamheter ställde snabbt om exempelvis började lärare 
i gymnasieskolan distansundervisa, från en dag till en annan arbetade kommunkontoret på distans. 
Nya lösningar och ny teknik gjorde detta möjligt. Nedan finns en beskrivning av de strategier som 
SKR förordar för att vara arbeta med nya lösningar, se punkt 4–6.  
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4. Utnyttja den nya tekniken 
Genom att använda tekniken smart kan invånare få en mer tillgänglig välfärd av högre kvalitet. 
Samtidigt kan det minska rekryteringsbehoven. Att utnyttja tekniken smart innebär att utmana det 
traditionella – något som ställer stora krav på delaktighet, ledarskap och digital kompetens. Syftet 
och vad som ska uppnås behöver vara tydligt. Alla medarbetares digitala kompetens kommer att 
behöva utvecklas kontinuerligt över tid och därutöver kommer antalet personer med 
spetskompetens kopplat till digitaliseringens utveckling att behöva öka. En utvecklad styrning och 
organisation är centralt för att förändra beteenden och arbetssätt med stöd av digital teknik. 
Genom samverkan skapas delaktighet på alla nivåer i organisationen. Tekniken är inget mål i sig. 
Den behöver användas som ett stöd för att uppnå verksamhetens mål – den ska underlätta, avlasta 
och stödja medarbetarna i deras arbete. 

5. Använd kompetensen rätt 
Kompetensutmaningen kommer inte att lösas enbart genom att rekrytera fler medarbetare. Det är 
viktigt att den kompetens som finns i organisationen används och utvecklas utifrån verksamhetens 
behov. När normer och gamla arbetssätt utmanas kan den samlade kompetensen användas bättre. 
Varje arbetsplats behöver gå igenom verksamheten utifrån de arbetsuppgifter som behöver utföras 
för att nå verksamhetsmålen. Genom att tillsammans med medarbetarna se över vad som görs, 
vem som utför uppgifterna och hur arbetet genomförs kan den samlade kompetensen användas på 
ett bättre sätt. Det kan leda till att arbetsuppgifter kan flyttas mellan yrkesgrupper – eller att nya 
yrkesgrupper och kompetenser som tidigare inte funnits i verksamheten blir en del av lösningen. 
Det kan också handla om att samla kompetenser i team med syftet att använda kompetensen 
bättre. 

6. Sök nya samarbeten 
När resurserna är begränsade behöver värdeskapande och meningsfulla samarbeten skapas för att 
möta medborgarnas behov av välfärd. Kommuner behöver våga tänka nytt och testa tillsammans! 
Att undersöka möjligheter för samarbete över geografiska och organisatoriska gränser är ett sätt att 
utveckla välfärden. Redan nu finns många sådana samarbeten mellan och inom kommuner. Det 
handlar om att samarbeta över och inom enhets-, förvaltnings-, kommun- och regiongränser och 
exempelvis dela på resurser och kompetenser. Att samarbeta med omkringliggande aktörer såsom 
myndigheter, lärosäten och civilsamhället kan bidra till att utveckla verksamheten och nå 
verksamhetens mål. 

Hållbart arbetsliv 
Ett hållbart arbetsliv är avgörande för att fler medarbetare ska kunna och vilja arbeta mer och 
längre. Att arbeta med människor gör jobben i välfärden attraktiva och meningsfulla. Samtidigt 
medför detta också utmaningar. Ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare ställer stora krav på 
arbetsgivarna att bedriva ett strukturerat och förebyggande arbetsmiljöarbete, så att medarbetares 
engagemang tillvaratas samtidigt som risken för ohälsa minskar. På så vis ökar arbetsgivarnas 
möjligheter att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå, samtidigt som fler medarbetare har 
möjlighet att förlänga sitt arbetsliv i takt med att fler lever längre. Heltidsarbete som norm är en del 
av nyckeln till ökad jämställdhet genom ökad närvaro på arbetsmarknaden. Att arbeta för att öka 
heltidsarbetet är en viktig åtgärd för att minska skillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet 
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samtidigt som verksamheternas tillgång till kompetens stärks. Nedan finns en beskrivning av de 
strategier som SKR förordar för gällande ett hållbart arbetsliv, se punkt 7–9.  

7. Prioritera arbetsmiljöarbetet 
Arbetsgivarna behöver skapa förutsättningar så att medarbetarna kan upprätthålla det engagemang 
och den höga graden av meningsfullhet som jobben innebär. En betydande andel av yrkena i 
kommuner och regioner utgör så kallade kontaktyrken. För att hantera utmaningarna med 
kontaktyrken är långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) nyckeln. För att lyckas i 
arbetsmiljöarbetet måste insatser göras utifrån såväl hälsofrämjande och förebyggande som 
efterhjälpande och rehabiliterande perspektiv. Åtgärder i ett systematiskt förebyggande 
arbetsmiljöarbete ger ökade möjligheter till ett arbetsliv med en god arbetsmiljö och en snabbare 
återgång i arbete för de som befinner sig i sjukskrivning. Arbetsmiljöarbete ska bedrivas i 
samverkan. Inom ramen för samverkanssystemet förs kontinuerligt en gemensam dialog mellan 
chefer och medarbetare om verksamhetens utveckling och kopplingen mellan arbetsmiljö- och 
verksamhetsfrågor lyfts fram. 

8. Öka heltidsarbete 
En stor andel medarbetare i kommuner arbetar fortfarande deltid. Kvinnor arbetar mer deltid än 
män oavsett yrkesgrupp. Målet är att heltidsarbete ska vara norm i alla verksamheter. Viktiga steg 
för att ställa om till en heltidsorganisation är att alla nyanställningar är på heltid, att deltidsanställda 
erbjuds heltidsanställning och att beslut om önskad sysselsättningsgrad i kommuner successivt 
fasas ut. Arbetet med att införa heltidsarbete som norm är långsiktigt och kräver uthållighet, från 
både chefer och medarbetare. För att öka heltidsarbetet krävs en grundläggande förändring av hur 
verksamheterna organiseras och bemannas. Ofta innebär arbetet stora förändringar för samtliga i 
verksamheten – inte bara för de som börjar arbeta mer. Alla kommuner har lokala handlingsplaner 
för ökat heltidsarbete sedan 2018. Läs mer på www.heltid.nu 

9. Förläng arbetslivet 
Erfarna medarbetare har värdefull kompetens. I takt med att medellivslängden ökar kan även 
arbetslivet förlängas. Med fler år i yrkeslivet ökar välfärdens möjligheter att möta 
kompetensutmaningen. Många medarbetare både kan och vill jobba längre. Det är allt fler som 
väljer att arbeta kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering. Sedan 2010 har antalet anställda 
som är 65 år och äldre i kommuner och regioner mer än fördubblats, till 51 000 personer 2019. 
Arbetsgivarnas attityder till erfarna medarbetare är central för medarbetarnas förutsättningar att 
vilja arbeta vidare. Det är viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet för att öka 
möjligheten att förlänga arbetslivet. Signalera tidigt att medarbetare som närmar sig pensionsålder 
är en viktig resurs. Ett förlängt arbetsliv förutsätter att ålder beaktas i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, oavsett om det gäller yngre eller äldre medarbetare. Ett livslångt lärande med 
möjlighet att utbilda och fortbilda sig är också viktigt för att förlänga arbetslivet. 
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      BILAGA 2 

Mall för förvaltningar och kommunledningskontoret inför 
framtagande av kompetensförsörjningsunderlag och plan 
 
Demografi Vaxholm stad 
Infoga bild aktuellt år (skickas ut till förvaltningarna som underlag när aktuellt att göra plan för 
aktuell förvaltning/KLK) 
 

Omvärldsanalys och uppfattade kompetensbehov 
Beskriv trender som uppfattas och krav som påverkar oss, exempelvis krav från brukare och 
myndigheter.  Frågorna nedan är tänkt som ett stöd inför att respektive förvaltning sammanfattar 
de omvärldsrelaterade frågor och kompetensbehov som särskilt rör deras kompetensförsörjning.  
 
Beskriv kortfattat på några rader exempelvis: 
Ny lagstiftning, XXX, ställer krav på… 
I Tidöavtalet beskrivs att skolor kommer få ett större ansvar för… 
Enligt XXX ska lägsta utbildningsnivå inom hemtjänsten vara… 
För att hantera alltmer komplexa upphandlingar krävas specialistkunskap inom…. 
För att effektivisera HR- och lönearbetet behövs…..  

Lyft fram delar från SKR/annan tillgänglig omvärldsanalys. 
 
Vilka kompetenser (ej befattningar) kommer vi ha minskat behov av? Exempelvis kompetenser som 
ersätts av digitala stöd. 
Vilka kompetenser (kommer vi ha större behov av? Exempelvis viss specialistkompetens som 
förväntas behövas framåt, exempelvis för att möta demografiska/tekniska/samhällsutmaningar? 
Vilka befattningar kommer vi ha minskat behov av (exempelvis på grund av demografiska 
förändringar)? 
Vilka befattningar kommer vi ha ökat behov av? 
Vilka kompetenser kommer vi har mer/mindre behov av? 
Utifrån utmaningar och uppfattade framtida behov, hur kommer kompetens och resursbehovet 
förändras om fem år? 
 
Personalomsättning i retrospektiv 
Infoga tabell – statistik från aktuellt år och bakåt 
(Skickas ut till förvaltningarna som underlag när aktuellt att göra plan för aktuell förvaltning/KLK) 
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Sjukfrånvaro i retrospektiv 
Infoga tabell – statistik från aktuellt år och bakåt 
(Skickas ut till förvaltningarna som underlag när aktuellt att göra plan för aktuell förvaltning/KLK) 
 
Pensionsavgångar 
Infoga tabell  
(Skickas ut till förvaltningarna som underlag när aktuellt att göra plan för aktuell förvaltning/KLK) 
 
Rekryteringsbehov 
 
Beskriv uppskattat rekryteringsbehov. Respektive förvaltning utgår ifrån de grupperingar som är 
möjliga och passande att göra.   Specificera så långt det är möjligt, exempelvis av viss yrkeskategori. 
För BUF kan man ta fram övergripande statistik exempelvis på rekryteringsbehov baserat på 
genomsnittlig personalomsättning och förväntande pensionsavgångar. För mindre förvaltningar där 
det finns få personer på varje specialistroll är det inte görligt, både med hänsyn till antalet 
medarbetare och för att vi med hänsyn till våra anställda inte kan och vill spekulera kring avslut.   
 

Befattning  2023 2024 2025 2026 2027 
Lärare lågstadiet Behov      
 Pension      
 Omsättning      
 Rekryteringsbehov      
Ex 
Ekonomienheten 

Behov totalt      

 Pension      
 Omsättning      
 Rekryteringsbehov      

 
 

 
Handlingsplan/aktiviteter  
Sammanfatta vilka 1–5 aktiviteter som förvaltningen/kommunledningskontoret att göra, när och 
vem som är ansvarig. Budgetera för dessa aktiviteter och lägg in dem i respektive års 
verksamhetsplan.  
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Information om uppföljning av privata utförare 2022 och 
uppföljningsplan 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.  

Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2022 samt uppföljningsplaner 
2023 för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur 
noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55 och KS 2022/236.055)  ska 
resultat av uppföljning av privata utförare samt uppföljningsplaner årligen delges kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.  

Uppföljning av uppföljningsplaner 2022 samt uppföljningsplaner 2023 finns som handlingar i ärendet för 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Ärendet kopplar och bidrar till det övergripande målområdet kvalitet: Vaxholms stads verksamheter har 
god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god 
service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, 2023-02-20 
Rapport uppföljning av privata utförare för Socialnämnden 2022 
Socialnämndens uppföljningsplan av privata utförare 2023 
Rapportering av uppföljning av privata utförare 2022 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Uppföljningsplan av privata utförare för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Rapport av uppföljning privata utförare TFK 2022 
Uppföljningsplan av privata utförare TFK 2023 

Kopia på beslutet till: 
 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 
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Rapport uppföljning av privata utförare för Socialnämnden 2022 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse som 
ett eget ärende. Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  
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Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras  och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det 
under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i 
samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system 
för händelsestyrd uppföljning. 

Individuppföljning  
Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde. 
Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov och minst en gång per år. 
Uppföljningen resulterar oftast i nytt biståndsbeslut som delges den enskilde och leverantören. 
Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan. 

Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Krav på ledningssystem 
Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer 
eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet, 
Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det 
omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden 
beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 
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Arbetsformer och process för uppföljning 

Beroende på verksamhetens omfattning och inriktning utförs följande kontrollpunkter: 

- Kontroll av utförarens ekonomiska förutsättningar 
- Kontroll av tillståndsbevis  
- Dokumentgranskning  
- Intervjuer med utförare 
- Inspektioner av lokaler 
- Uppföljning av årets inlämnade  avvikelser samt synpunkter och klagomål 

Uppföljningarna utförs som regel i slutet av året eller annan tidpunkt om inkommer uppgifter som 
styrker behov av en händelsestyrd uppföljning. Det kan exempelvis handla om misstanke av omfattande 
brister i utförd verksamhet eller ekonomiska oegentligheter. Den händelsestyrda uppföljningen syftar till 
att följa upp och kontrollera eventuella brister i verksamheten och sker utöver den planerade 
avtalsuppföljningen. 
 

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Hemtjänst: LOV Omvårdnad/ service Olir AB 

Hemtjänst: LOV Omvårdnad/ service Tisa AB 

Hemtjänst: Tvätteritjänster Samhall 

Hemtjänst: Matlådor Eatery 

Hemtjänst: Matinköp Mathem 

LSS:  Nordström assistans 

LSS: Entreprenad; Bostad med särskild service samt 
boende samt daglig verksamhet 

Olivia omsorg 

Särskilt boende: Entreprenad; Boende samt 
dagverksamhet 

Förenade Care 

 

Resultat av regelbunden uppföljning 

Nedan visas utfall av kontrollpunkter som har åtgärdats/ behöver åtgärdas samt med kommentar. 
Utfallet att samtliga kontrollpunkter redovisas i separat bilaga: Kontrollmoment 2022. 
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Kontrollmoment (Olir Ab) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Utföra omvårdnad 
SoL 

Finns synpunkter och 
klagomål avseende 
insatser enligt SoL 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Anonyma klagomål har inkommit som avser 
brister i insatser. Arbete med att följa upp 
synpunkten är svår att utreda på grund av 
önskemål om anonymitet. 

Upprätta 
genomförandeplan 

Är 
genomförandeplanen 
upprättad inom 
avtalad tid. 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Utföraren har inte följt rutinerna att inlämna 
genomförandeplanerna inom avtalad tid. 

Rapportera avvikelser 
HSL 

Bedöms 
rapporteringen av fall 
som rimliga 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Det rapporteras fall, dock i ett lågt antal i 
förhållande till antal kunder, se över rutin. 

Rapportera avvikelser 
HSL 

Följer leverantören 
processen för 
avvikelsehantering 

 Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Rutinen för hantering av avvikelser behöver 
göras känd hos all personal och det behövs en 
tydlighet i vad som är en avvikelse och hur det 
ska rapporteras. Idag rapporteras ett fåtal 
avvikelser i ett fåtal kategorier. De avvikelse som 
rapporteras är adekvata men det finns risk för 
underrapportering. 

Rapportera avvikelser 
SoL 

Följer leverantören 
processen för 
synpunkter och 
klagomål 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

På grund av möjlig underrapportering behöver 
rutinen ses över och kvalitetssäkras. 

Samverkan angående 
larm- och nattinsatser 

Hur har samverkan 
med nattpatrullen 
fungerat 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Under året uppmärksammades brister mellan 
natt/ larmpersonal avseende 
informationsöverföring från leverantören till egen 
regi. Ett flertal samverkansmöten har genomförts 
för att säkra samarbetet. 

 

 

Kontrollmoment (Tisa AB) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Samtliga 
kontrollmoment 
godkända 

Samtliga 
kontrollmoment 
godkända 

 
Godkänd, 
ingen 
åtgärd 
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Kontrollmoment (Samhall) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Samtliga 
kontrollmoment 
godkända 

Samtliga 
kontrollmoment 
godkända 

 
Godkänd, 
ingen 
åtgärd 

 

 

Kontrollmoment (Eatery) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Kvalitet på matlådor Har varje 
matleverans  en 
komplett följesedel 
med information 
om alla 
ingredienser. 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Brister i kvalitet är uppmärksammat. I vissa fall 
upplevs maten som oaptitlig. 

Årsredovisning Har utföraren 
finansiell stabilitet 

 Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Bolaget redovisar förlust för bokslut år 2021. 
Risk för att avtal inte förlängs och att 
ersättningen för matlådor behöver höjas 
betydligt. 

 

Egenkontroller (Mathem) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Har utföraren finansiell 
stabilitet 

Uppföljning av 
årsredovisning 

 Ej 
godkänd, 

åtgärd 
krävs 

Företaget har betydande förluster över flera år. 
Risk för prishöjning finns. 

 

Kontrollmoment (Nordströms assistans) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Utföra omvårdnad 
SoL 

Upprättas 
genomförandeplaner 
enligt avtal 

 Ej godkänd, 
åtgärd krävs 

Planer lämnas ej in till förvaltningen enligt avtal 

Verkställa inom 
avtalad tid 

Finns brister i 
verkställda inom 
avtalad tid 

 Delvis 
godkänd, åtgärd 
krävs 

Leverantören har svart att rekrytera vilket lett till 
icke verkställda beslut.  
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Kontrollmoment (Olivia) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Utföra den  hälso- 
och sjukvård som 
läkare förordnat 

Har den hälso- och 
sjukvård som läkare 
förordnat utförts 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Går ej att bedöma hela delarna av detta område 
då det saknas HSL-journaler för granskning och 
kontroll av efterlevnad i rutiner, dessa har ej 
skickats in. Bedömning har gjort av rutiner vilka 
har fått godkänt. 

Journalföra i den 
omfattning som 
föreskrivs 
patientdatalagen 

Journalförs det i den 
omfattning som 
föreskrivs i 
patientdatalagen? 

 Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Underlag ej inlämnade. 

Rapportera avvikelser 
HSL 

Övrigt  Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Kategorisering av vissa avvikelser behöver 
justeras så att färre hamnat under "övrigt". I de 
flesta fall hör avvikelsen hemma i någon av de 
andra kategorierna. 

Utföra patientsäker 
hantering av 
medicintekniska 
produkter. 

Utförs patientsäker 
hantering av 
medicintekniska 
produkter. 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

 

 

 

Egenkontroller ( Forenede Care) 

Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

Utföra den  hälso- 
och sjukvård som 
läkare förordnat 

Har den hälso- och 
sjukvård som läkare 
förordnat utförts 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

3 av 5 områden godkända utan åtgärd. 
Övriga 2 områden är delvis godkända där 
mindre justeringar i rutiner behövs och plan 
för implementering av nya rutiner i 
verksamheten ska redovisas. 

Utföra delegering Är beslut om delegering 
förenliga med 
patientsäkerheten 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Rutinen är godkänd, alla delar finns med 
och den är utförligt beskriven och tydlig i 
ansvarsfördelning mm. Efterlevnaden av 
rutinen brister, det saknas dokumentation 
för uppföljning av delegeringsbeslut samt 
att det i intervju bekräftas att rutinen inte 
alltid efterlevs. Säkerheten kring delegering 
känns dock trygg och det är ett lågt antal 
avvikelser kopplat till delegeringar men 
rutinen behöver göras känd och 
implementeras av all personal, främst 
sjuksköterskor som brustit i 
dokumentationen. Handlingsplan ska tas 
fram för åtgärd. 

Utföra omvårdnad 
SoL 

Finns synpunkter och 
klagomål avseende 
insatser enligt SoL 

 Delvis 
godkänd, 

Det har inkommit en del synpunkter och 
klagomål till verksamheten. Analys av 
inkomna klagomål visar återkommande på 
en upplevd brist i kvaliteten på 
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Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

åtgärd 
krävs 

omvårdnaden och bemötande. Vaxholms 
stad och ledningen på Förenade Care har 
tät kontakt gällande det ökade antalet 
klagomål och synpunkter. Handlingsplan 
ska tas fram. 

Utföra omvårdnad 
SoL 

Upprättas 
genomförandeplaner 
enligt avtal 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Genomförandeplaner är godkända och 
korrekt upprättade, dock saknades rutin för 
att skicka in dessa till biståndsenheten enl 
avtal, rutinen är korrigerad och åtgärdad. 

Utföra service enligt 
SoL 

Finns synpunkter och 
klagomål avseende 
insatser enligt SoL 
gällande serviceinsatser 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Det har inkommit en del synpunkter och 
klagomål till verksamheten. Analys av 
inkomna klagomål visar återkommande på 
en upplevd brist i kvaliteten och 
felhantering av tvätt, borttappade ägodelar 
samt brister i bemötande. Handlingsplan 
ska tas fram. 

Arkivera hälso och 
sjukvårdsjournaler 

Efterlevs lagstiftning 
gällande arkivering av 
hälso- och 
sjukvårdsjournaler 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Finns en utförlig rutin för Förenade Cares 
boenden men då vi i avtal kräver att 
utföraren följer Vaxholms stad riktlinje för 
hantering och gallring av patientjournaler 
behöver en lokal rutin tas fram och 
stämmas av med riktlinjen. Hanteringen är 
godkänd vid granskning men rutin saknas 
och behöver tas fram. 

Utföra gott 
bemötande 

Finns synpunkter från 
anhöriga eller brukare om 
brister i bemötande 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Resultat från egen brukarundersökning 
visar på vissa upplevda brister avseende 
bemötande och lokaler. Leverantören 
arbetar kontinuerligt med frågan. 

Bemanna enligt avtal Följer leverantören 
utlovad bemanning 

 Delvis 
godkänd, 

åtgärd 
krävs 

Vid granskning av bemanning och schema 
följer leverantören sina åtaganden utöver 
att det saknas en enhetschef för tillfället, 
åtgärdsplan för detta är presenterad och 
godkänd. Bitvis har bemanning på 
dagverksamheten varit för låg pga. 
personal som slutat, rekrytering pågår. 

Bemanna enligt avtal Följer bemanningen 
planerat behov av stöd 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Under året har bemanning enligt avtal inte 
kunnat efterlevas. Delvis på grund av i riket 
brist på  personal samt betydande 
svårigheter att bemanna utifrån detaljerade 
bemanningskrav specificerat i avtalet. 

Utbilda inom 
vårdhygien 

Säkerställer 
verksamheten att alla har 
fått kunskap om basala 
hygienrutiner  och arbetar 
för att underlätta för 
följsamheten till rutinerna 
samt utför 
Kontrollmoment 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Systematiskt hygienarbete bedrivs och 
regelbundna Kontrollmoment utförs, dock 
hade ingen hygienrond utförts av 
vårdhygien sedan övertagandet vilket nu är 
inbokat. 

Rapportera avvikelser 
HSL 

Trycksår  Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Vid journalgranskning noteras flera 
trycksår som uppkommit på enheten men 
det finns inga avvikelserapporter 
rapporterade. Intervju med personal visar 
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Processdel Kontrollmoment Bedömning 
2022 

Kommentar 2022 

att det saknas kännedom om gällande rutin 
för avvikelserapportering av vissa 
kategorier. Rutinen behöver förtydligas och 
göras känd, arbetssättet kring 
trycksårsavvikelser måste förtydligas och 
implementeras. 

Årsredovisning Har leverantören 
finansiell stabilitet 

 Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Koncernen har låg vinstmarginal. 
Enheterna som omfattar entreprenaden 
går med förlust. Risk för uppsägning av 
avtal kan finnas. 

Rapportera avvikelser 
SoL 

Finns brister i utförande 
SoL 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Det finns ett fåtal dokumenterade 
avvikelser på brister i utförandet men då 
det inkommit en del klagomål och 
synpunkter om upplevda brister i 
omvårdnaden behöver verksamheten 
analysera och hantera dessa utförligt och 
ta fram en handlingsplan för åtgärd. 

Rapportera avvikelser 
SoL 

Finns brister bemötande  Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Det finns ett fåtal dokumenterade 
avvikelser på brister i bemötande men då 
det inkommit en del klagomål och 
synpunkter om upplevda brister inom 
området behöver verksamheten analysera 
och hantera dessa utförligt och ta fram en 
handlingsplan för åtgärd. 

Granska fakturor Är fakturorna korrekta  Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Brister i fakturering har uppmärksammats. 
Nya rutiner och ökad kontroll av fakturorna 
har införts. 

Hantera inköp 
läkemedel 

Utförs all 
läkemedelshantering som 
berör akut- och 
buffertförråd på boendet 
på ett säkert och korrekt 
sätt 

 Delvis 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Tydliga och bra rutiner har funnits men 
efter upptäckt av systematiskt 
narkotikasvinn har rutinen och hanteringen 
setts över då efterlevnaden inte varit helt 
korrekt. Stor utredning är gjord och ärendet 
är polisanmält och anmält till IVO, 
verksamheten har gjort adekvata och 
snabba åtgärder efter upptäckten och inga 
fler avvikelser har skett efter detta. 

Åtgärda 
säkerhetsbrister i 
lokaler 

Utförs löpande skötsel 
och tillsyn av lokalerna ur 
säkerhetssynpunkt- 

 Ej 
godkänd, 
åtgärd 
krävs 

Skötsel och tillsyn sköts utan anmärkning 
av Leverantören. Samverkan med 
lokalägaren behöver stärkas. Ett flertal 
begärda åtgärder har inte slutförts inom 
utlovad tid vilket lett till ett flertal avvikelser 
relaterat till lokalernas säkerhet. 
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Socialnämndens uppföljningsplan av privata utförare 2023 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  
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Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras  och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det 
under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i 
samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system 
för händelsestyrd uppföljning. 

Individuppföljning  
Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde. 
Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov eller enligt lokala rutiner,  

Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan. 

Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Krav på ledningssystem 
Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer 
eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet,  

Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det 
omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden 
beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
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Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 

Arbetsformer och process för uppföljning 

Beroende på verksamhetens omfattning och inriktning utförs följande kontrollpunkter: 

- Kontroll av utförarens ekonomiska förutsättningar 
- Kontroll av tillståndsbevis  
- Dokumentgranskning  
- Intervjuer med utförare 
- Inspektioner av lokaler 
- Uppföljning av årets inlämnade  avvikelser samt synpunkter och klagomål 

Uppföljningarna utförs som regel i slutet av året eller annan tidpunkt om inkommer uppgifter som 
styrker behov av en händelsestyrd uppföljning. Det kan exempelvis handla om misstanke av omfattande 
brister i utförd verksamhet eller ekonomiska oegentligheter.  Den händelsestyrda uppföljningen syftar 
till att följa upp och kontrollera eventuella brister i verksamheten och sker utöver den planerade 
avtalsuppföljningen. 

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Hemtjänst: LOV Omvårdnad/ service Olir AB 

Hemtjänst: LOV Omvårdnad/ service Tisa AB 

Hemtjänst: LOV Omvårdnad/ service Omsorgsproffsen 

Hemtjänst: Tvätteritjänster Samhall 

Hemtjänst: Matlådor Eatery 

Hemtjänst: Matinköp Mathem 

LSS: Entreprenad; Bostad med särskild service samt 
boende samt daglig verksamhet 

Olivia omsorg 

Särskilt boende: Entreprenad; Boende samt 
dagverksamhet 

Forenade Care 

LSS: Ledsagarservice/ avlösarservice samt 
kontaktperson 

Nordström assistans: 

 

Regelbunden uppföljning 

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen. 
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Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive 
uppföljning framgår i tabellen nedan. 

Verksamhet Vad Hur Vem När Form för 
återkoppling 

Särskilt boende Boende samt 
dagverksamhet 

Årligen / höst Avdelningschef/ 
MAS 

I samband 
med 
årsbokslut 

Uppföljningsrapport  

LSS Boende enligt 
LSS samt daglig 
verksamhet, 
Kontaktperson, 
Ledsagarservice, 
Avlösarservice 

Årligen / höst Avdelningschef/ 
MAS 

I samband 
med 
årsbokslut 

Uppföljningsrapport  

Hemtjänst:  Omvårdnad, 
Service, 
Matlådor, 
Tvätteritjänster, 
Matinköp 

Årligen / höst Avdelningschef/  
MAS(omvårdnad) 

I samband 
med 
årsbokslut 

Uppföljningsrapport  
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Rapportering uppföljning av privata utförare för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  
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Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Krav på ledningssystem 
Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Arbetsformer och process för uppföljning 

Kvalificerad handläggare skolskjuts planerar och bjuder in till uppföljningsmöten. Deltagare är 
kvalificerad handläggare, administrativ chef utbildningsförvaltningen samt representanter från 
Sverigetaxi. Möten sker digitalt. År 2022 har två regelbundna uppföljningar genomförts. Inget behov av 
händelsestyrd uppföljning har förekommit. Avtalsuppföljning genomfördes efter att avtalet löpt ut. 
 

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB (Avtal: BUN 
2020/196) 

 

Avtalet löpte ut 2022-12-31. 2023-01-01 trädde ett nytt avtal i kraft, med samma utförare. 
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Resultat av regelbunden uppföljning 

Den regelbundna uppföljningen har fokuserat på att de löpande resorna ska fungera väl. Den har lett till 
att båda parter är informerade om förändringar och planering har förenklats. De fortsatta utmaningarna 
för Sverigetaxi är bristen på fordon och förare. Där har parterna arbetat för en bättre samplanering. 
Uppföljning av avvikelser görs vid varje möte. Det har även detta år tagit lång tid att få svar på klagomål. 
I nya avtalet ställs högre krav på svar och åtgärd från leverantören. 

 
Avtalsuppföljning 
Eftersom avtalet löpte ut vid årets slut och några åtgärder därmed inte kommer vidtas har förvaltningen 
valt att fokusera avtalsuppföljningen till två områden av särskild vikt även framöver; utvärdering och 
uppföljning av inkomna klagomål samt rapportering av begärd statistik. Klagomål har valts eftersom 
hanteringen av dessa har varit bristande, och det är av stor vikt att den förbättras i det nya avtalet. 
Statistik över miljöpåverkan har valts ut för jämförelse och måluppföljning. 

 

Utvärdering och uppföljning av inkomna klagomål 

Inkomna klagomål är den främsta informationskällan till avvikelser. Då det nya avtalet innefattar samma 
utförare bedömer förvaltningen att utvärdering och uppföljning av klagomål är betydande för 
fungerande resor inom det nya avtalet. 

44 klagomål har inkommit rörande Sverigetaxis genomförande av skolskjuts. Det är något färre än 
föregående år (49). Sen eller utebliven taxi står för många av klagomålen. Leverantören rapporterar att 
de fortfarande har viss brist på fordon och förare, även om situationen är bättre. Inom avtalet finns fast 
förare för de flesta resor, 94%, vilket är en högre andel än föregående år, men vid sjukdom eller 
reparation av kan svårigheter att hitta ersättare uppstå. Leverantören vidtar fortsättningsvis åtgärder 
för att utöka antal chaufförer och fordon samt genomför utbildningsinsatser för åkerier för att få fler 
tillgängliga förare och bilar under morgnar och eftermiddagar då behovet är som störst. Andra klagomål 
som inkommit har rört chaufförernas uppträdande eller körning. För detta genomför leverantören en 
obligatorisk utbildning för samtliga förare i service och bemötande med start under våren 2023. Övriga 
klagomål som inkommit har rört att taxi ej hittar eller lämnar av för tidigt och har hanterats enskilt. 
Enstaka klagomål kring andra brister i utförande har också inkommit.  
 
Klagomålen har vidarebefordrats till leverantör och följts upp. Utbildningsförvaltningen har löpande 
vidarebefordrat alla klagomål till Sverigetaxi och följt upp för att se till att berörda får återkoppling. 
Återkoppling från leverantör har ofta dröjt vilket har tagits upp på uppföljningar med leverantören. I det 
nya avtalet finns högre krav på klagomålshantering. Sverigetaxi har ett nytt system för rapportering och 
uppföljning av klagomålen samt intern rutin för hanteringen vilket förväntas leda till förbättring. 

Utbildningsförvaltningen har vitesförelagt samtliga händelser där skolskjutsresor inte utförts enligt avtal. 

Utbildningsförvaltningen har efterfrågat en rapport från socialförvaltningen om inkomna klagomål för 
resor de utfört inom samma avtal. Socialförvaltningen har svarat att enheten för äldre och LSS inte har 
gjort någon sammanställning av avvikelserna för 2022, utan har behandlat avvikelserna löpande och 
informerat Sverigetaxi vid varje enskilt tillfälle. 
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Miljöpåverkan 

Utbildningsförvaltningen har begärt statistik över koldioxidutsläppen för resorna, för att få information 
om den aktuella miljöpåverkan samt kunna jämföra med tidigare år. 2021 minskade koldioxidutsläppen 
betydligt, till följd av ramtider och uppsamlingsplatser som möjliggjorde en mer effektiv samplanering. 
År 2022 var målet att bibehålla utsläppen på samma låga nivå som 2021. Ytterligare minskning 
bedömdes inte möjligt då fordonsflottan förväntades vara densamma samt att förvaltningen redan 
vidtagit de åtgärder för samplanering som ger störst effektivisering/påverkan. Den statistik som 
leverantören presenterade visar dock på ytterligare minskning av koldioxidutsläppen, och en stor sådan. 
Totalt är utsläppen för samtliga resor inom avtalet hösten 2022 (1 juli till och med 31 december) 13,2 
ton WTW CO2. Det innebär en minskning med 6,8 ton WTW CO2 eller 34 procent jämfört med samma 
period föregående år. Antal resenärer och resmönster har inte ändrats nämnvärt, men antal kilometer 
körda är något färre. Anledningen till de minskade utsläppen är dock främst att leverantören har fått in 
en större andel eldrivna fordon som kör inom avtalet.  

Slutsats 

Uppföljningen visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har 
förekommit. Avtalet avslutas och därmed vidtas inga åtgärder. Den främsta bristen är 
klagomålshanteringen, vilket har åtgärdats genom kravställning på klagomålshantering den i nya avtalet 
samt att leverantören har ett nytt system och rutin för hanteringen. Under hösten har förvaltningen haft 
regelbundna möten för planering av övergången till nytt avtal. 
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Uppföljningsplan av privata utförare för barn- och 
utbildningsnämnden år 2023 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2023-2026. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Nivå av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

  

69



 
Uppföljningsplan 

2023-01-12 
Dnr Rubrik 

2 av 4 
 
 

Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen men det ska 
finnas kriterier om när det ska aktualiseras.  Om det under året uppkommer den här typen av 
uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. 
Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning. 

Typ av uppföljning 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

 

Arbetsformer och process för uppföljning 

Kvalificerad handläggare för skolskjuts bjuder in representanter från socialförvaltningen samt Sverigetaxi 
till uppföljningsmöten. Möten sker digitalt. Typ av uppföljning som planeras är regelbunden uppföljning 
och fördjupad uppföljning. Händelsestyrd uppföljning kan komma att ske vid behov. Uppföljning av 
enskilda avvikelser görs vid varje möte, och en sammanställning görs vid avtalsuppföljningen. 
Avtalsuppföljning utförs efter årets slut. Kvalificerad handläggare leder mötena.  
 
Kvalificerad handläggare efterfrågar i slutet av året en rapport från socialförvaltningen om inkomna 
klagomål för resor de utfört inom samma avtal. 
 

Privata utförare 
Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi (Ramavtal persontransport STIC 
2022, KS 2022/73) 
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Regelbunden uppföljning 

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen. 

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner 
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i 
tabellen nedan. 

Privat 
utförare 

Vad Hur Vem När Kommunikation 
och 
dokumentation 

Sverigetaxi Avstämningsmöte 
inför läsårets slut, 
inför nya läsårets 
början samt när 
nya läsåret 
startat. 

Digitalt Kvalificerad 
handläggare 
skolskjuts, 
representanter 
socialförvaltningen, 
planeringsansvarig 
Sverigetaxi 

Maj, 
augusti, 
september 

E-post och 
minnesanteckningar 

 

Fördjupad uppföljning 

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga.  

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner 
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i 
tabellen nedan. 

Verksamhet Vad Hur Vem När Kommunikation 
och 
dokumentation 

Skolskjuts Nytt avtal Digitalt Kvalificerad 
handläggare 
skolskjuts, 
representanter 
socialförvaltningen, 
representanter 
Sverigetaxi  

Januari, 
februari 
och juni 
2023. Fler 
möten 
om 
behov 
uppstår. 

E-post och 
minnesanteckningar 

Skolskjuts Avtalsuppföljning Digitalt Kvalificerad 
handläggare 
skolskjuts, 
representanter 

Januari 
2024 

Rapport 
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socialförvaltningen, 
representanter 
Sverigetaxi 

 

Händelsestyrd uppföljning 
Nedan beskrivs de kriterier som kan leda till en uppföljning som anpassas efter behovet.  

Verksamhet Kriterier för aktivering 

Skolskjuts Rapporterad allvarlig avvikelse gällande chaufför 

Skolskjuts Upprepade klagomål/avvikelse avvikelse utan åtgärd 
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Rapportering uppföljning av privata utförare för Nämnden för Teknik, 
fritid och kultur år 2022 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Typer av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  
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Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under 
året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med 
rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för 
händelsestyrd uppföljning. 

Individuppföljning (gäller socialnämnden) 
Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde. 
Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov och minst en gång per år. 
Uppföljningen resulterar oftast i nytt biståndsbeslut som delges den enskilde och leverantören. 
Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan. 

Uppföljning på olika nivåer 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Krav på ledningssystem 
Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer 
eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet, 
Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det 
omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden 
beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 
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Arbetsformer och process för uppföljning 

Beskrivning av hur förvaltningen utför uppföljningen.  
 

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Fastighetsförvaltning Roslagens Energi- & Driftteknik AB  

Snöröjning Peab AB  

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB  

Markskötsel • JRF Mark AB  
(Vaxön och Rindö) 

• TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB  
(Resarö och Kullön) 

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB  

Lokalvård – Skolor, förskolor och Idrottshallar Rengörare Näslund AB 

Lokalvård – Kontor och allmänna lokaler Primär AB 

 

Resultat av regelbunden uppföljning 

Fastighetsförvaltning – Roslagens energi- & Driftteknik AB 

Tekniska enheten genomför årligen ett kontraktsmöte samt månatligen driftmöten där fokus är 
genomgång av felanmälningar, jourärenden, förbrukning av el och vatten och systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA). Utifrån dessa genomgångar identifieras behov av underhåll och eventuella 
trender uppmärksammas. Rapporter om skadegörelse och behov av samordning med övriga 
förvaltningar och externa parter diskuteras. 

Behov av att genomföra en större åtgärd inom belysningsarmaturer har identifierats då ny lagstiftning 
förbjuder försäljning av gamla lysrör. Behovet är inventerat och byte kommer utföras löpande. 

Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl och ingen fördjupad uppföljning har krävts inom 
avtalsområdet. 

Snöröjning, Gatuunderhåll och skötsel – Peab AB 

Verksamheten följs upp kontinuerligt med kontaktmöten, driftmöten och tillsyn. Under mötena har det 
konstaterats från beställaren att kommunens drift och underhåll under innevarande år på en 
övergripande nivå utförts enligt avtalets ambitioner. 

Ingen fördjupad uppföljning har krävts inom avtalsområdet.  
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Markskötsel – JRF Mark AB samt TIA – trädgårds- och idrottsanläggning i Waxholm AB 

Verksamheten följs upp genom månatliga driftmöten samt en årsavstämning med arbetsledare, 
platschef och VD. Fokus vid driftmötena är främst felanmälningar, avtalsfrågor, kommande ärenden 
samt genomgång av årshjul som sammanställts av underentreprenören. Utöver de månatliga 
driftmötena har vi regelbunden avstämning av mindre ärenden dagligen eller veckovis. Avstämningarna 
sker genom mejl/telefon samt platsbesök direkt i arbetsområdet med ansvarig arbetsledare.  

Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av 
beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt 
fakturering.  

Behov av att genomföra en större åtgärd av kommunens lekplatser har identifierats då flertalet är 
nedslitna och behöver antingen rustas eller tas bort.  

Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl dock med önskan om en bättre hantering av 
administrativa åtgärder såsom återrapportering. 

Reception/Vaktmästeri Campus Vaxholm - TIA – trädgårds- och idrottsanläggning i Waxholm AB 

Verksamheten har följts upp genom månatliga driftmöten samt en årsavstämning med arbetsledare, 
platschef och VD. Fokus vid driftmöten är främst felanmälningar, avtalsfrågor, aktuella händelser på 
Campus Vaxholm och kommande ärenden.  
 
Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av 
beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt 
fakturering.  

Det finns ett stort underhållsbehov i kommunens nuvarande ishall, både gällande drift av ishallens 
kylanläggning och även belysningen då det drivs av äldre lysrör. 
 
Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl dock med önskan om en bättre hantering av 
administrativa åtgärder såsom återrapportering. Det finns enligt Tekniska enheten behov av ett arbete 
kring förtydligande av gränsdragning av personalens arbetsuppgifter på Campus Vaxholm och 
fastighetenheten.  

Lokalvård – Kontor och allmänna lokaler – Primär AB 

Verksamheten har följts upp genom driftmöten, egenkontroller samt stickprovskontroller. 
Avtalsområdet har egen driftcontroller som bokar in driftmöten och stickprovskontroller samt 
protokollför möten. Utbildningsförvaltningen, idrott och fritidsansvarig samt fastighetsavdelningen är 
inbjudna på samtliga möten. Ny upphandlad entreprenör tillträdde i början av 2022 och avtalet är 
möjligt att förlänga till 2028.  

Förvaltningen har upplevt en stor förbättring i jämförelse med tidigare upphandlad entreprenör. 
Felanmälningar och synpunkter hanteras snabbt och effektivt och ingen fördjupad uppföljning har krävts 
sedan avtalsstart.  

Lokalvård – Skolor, förskolor och Idrottshallar – Rengörare Näslund AB 
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Verksamheten har följts upp genom driftmöten, egenkontroller samt stickprovskontroller. 
Avtalsområdet har egen driftcontroller som bokar in driftmöten och stickprovskontroller samt 
protokollför möten. Fastighetsavdelningen deltar på samtliga möten. Ny upphandlad entreprenör 
tillträdde i början av 2022 och avtalet är möjligt att förlänga till 2028.  

Förvaltningen har upplevt en stor förbättring i jämförelse med tidigare upphandlad entreprenör. 
Felanmälningar och synpunkter hanteras snabbt och effektivt och ingen fördjupad uppföljning har krävts 
sedan avtalsstart.  

 

Resultat av fördjupad uppföljning 

Ingen fördjupad uppföljning har genomförts under året.  
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Uppföljningsplan av privata utförare för Nämnden för Teknik, fritid 
och kultur år 2023 

Inledning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2023-2026. I kap. 10 kommunallagen 
(2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata 
utförare.  

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet 
oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt 
verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.   

Syftet med att göra uppföljning är att: 

• kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,  
• uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten 

utförs med god kvalitet,  
• utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och 

tjänster till medborgarna,  
• analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal. 

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men 
som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges 
kommunstyrelsen. 

Nivå av uppföljning 

Regelbunden uppföljning 
Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden 
uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  

Fördjupad uppföljning 
Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.  
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Händelsestyrd uppföljning 
En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:  

• upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det 
föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna 
avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,  

• stora olikheter i debitering och/eller fakturering.  

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen men det ska 
finnas kriterier om när det ska aktualiseras.  Om det under året uppkommer den här typen av 
uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. 
Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning. 

Individuppföljning (gäller socialnämnden) 
Individuppföljning omfattas ej av programmet för uppföljning av privata utförare. 

Typ av uppföljning 

Ekonomisk status 
Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av 
skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion 
via extern tjänst för säkra betalningar. 

Avtalsuppföljning 
Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets 
tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster 
utförts. 

Krav på ledningssystem 
Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). 

Uppföljning av avvikelser 
Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer 
eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet, 
Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det 
omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden 
beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.  

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet 
Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter. 
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Arbetsformer och process för uppföljning 

Samtliga driftavtal följs upp på liknande sätt, det vill säga att ansvarig beställare/förvaltare sköter den 
löpande uppföljningen via driftmöten månatligen och ansvarig avtalsägare sköter den övergripande 
avtalsuppföljningen genom årliga kontraktsmöten.  
 
Ekonomisk uppföljning av beställningar sköts enligt antagna riktlinjer för investeringar inom 
nämnden för teknik, fritid och kultur.  
 
 

Privata utförare 

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen. 

Verksamhetsområde Privat utförare 

Fastighetsförvaltning Roslagens energi och drift AB (REDAB) 

Snöröjning PEAB AB 

Gatuunderhåll och skötsel PEAB AB 

Markskötsel JRF Mark AB 

TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 
Waxholm AB 

Reception/vaktmästeri samt idrottsanläggningar TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 
Waxholm AB 

Lokalvård Primär AB 

Rengörare Näslund AB 

 

Regelbunden uppföljning 

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen. 

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner 
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i 
tabellen nedan. 

Privat 
utförare 

Vad Hur Vem När Kommunikation 
och 
dokumentation 

Samtliga 
utförare följs 

Levererad 
tjänst /vara 
enligt avtal-  

Övergripande: 

- Kontraktsmöte 

 

Avtalsansvarig 

Årligen 

 

Protokollförd 
uppföljning 
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upp på 
samma sätt.  

- Omfattning 
- Utförande 
- Kvalitet 
- Tid 

- Översyn av 
kontrollplan 

Löpande  

- Driftsmöte 
- Besiktning/  

okulär 
besiktning 

- Platsbesök 

Leveranskontroll 

Processledare 

 

Ansvarig 
beställare 
samt 
Avtalsansvarig 

 

Månatligen 

 

Minnesanteckningar 

 

Fördjupad uppföljning 

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad 
uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en 
specifik fråga.  

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner 
för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i 
tabellen nedan. 

Verksamhet Vad Hur Vem När Kommunikation 
och 
dokumentation 

Snöröjning, 
gatudrift samt 
drift av 
idrottsanläggning
ar 

Entreprenad- 
avslutsmöte 

Gemensam 
inventering av 
driftområde  

Avtalsansvarig Sept. i 
samband 
med 
avtalsslut. 

Besiktning 

 

Händelsestyrd uppföljning 
Nedan beskrivs de kriterier som kan leda till en uppföljning som anpassas efter behovet.  

Verksamhet Kriterier för aktivering 

Samtliga 
områden 

När avvikelser inte kan hanteras under ordinarie driftmöten lyfts avvikelser till 
ombudsnivå för vidare hantering av processledare och ansvarig chef.  
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Uppdaterad riktlinje för internkontroll  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Uppdaterad ”Riktlinje för internkontroll Vaxholms stad” antas.  

Sammanfattning 
I enlighet med antaget dokument ”struktur för kommungemensamma styrande och stödjande 
dokument i Vaxholms stad” ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är 
en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område.  

Riktlinje för internkontroll syftar till att ge styrning och vägledning för arbetet med internkontroll inom 
kommunstyrelsen (KS), nämnderna och bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag samt att klargöra 
ansvar och roller.  

Följande ändringar har genomförts:  

• Ändringar utifrån förändrad mål- och budgetprocess.  
• Förändrat årshjul där internkontrollplanen ses över i samband med att uppföljning görs av 

densamma. Syftet med detta är att skapa en mer relevant och aktuell internkontrollplan.  
• Uppföljning av föregående år och beslut av ny internkontrollplan för innevarande år tas i 

samband med februarinämnd för nämnderna och i mars för KS (istället för september/oktober).  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
Riktlinje för internkontroll bidrar till det övergripande målområdet kvalitet samt Agenda 2030 Mål 16 
Fredliga och inkluderande samhällen, Delmål 16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till 
rättvisa. 
 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Finansiering 
Finansiering inom ram.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Uppdaterad riktlinje för internkontroll 2023-02-14 
Riktlinje för internkontroll Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Anne-Lie Vernersson Timm 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
Andre Wallin, tf förvaltningschef UF 
Lars-Inge Littlewood Larsson, förvaltningschef SBF  
Ann-Sophie Holgersson, förvaltningschef SF   
 Michael Baumgarten, nämndsordförande SN 
Anders Garstål, nämndsordförande SBN 
Bengt Sandell, nämndsordförande TFK 
Peter Lindqvist, nämndsordförande BUN 
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Riktlinjer för internkontroll Vaxholms stad 

1. Syfte och definition 
Riktlinjerna syftar till att ge styrning och vägledning för arbetet med internkontroll inom 
kommunstyrelsen (KS), nämnderna och bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag samt att 
klargöra ansvar och roller. Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för både politiker och 
tjänstepersoner. 

Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering, och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att i rimlig grad säkerställer att:  

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, 
kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

 finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över 
insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp.  

I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 

 tydlig ansvarsfördelning 

 riskbedömning och riskhantering 

 kontrollmoment av olika slag 

 information och kommunikation 

 uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring.  

2. Ansvar 

Kommunstyrelse  
Enligt 6 kap. 1§ Kommunallagen (2017:725) har KS en ledande och samordnande roll samt ska ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Därmed har KS det övergripande ansvaret för att se till 
att det finns en god internkontroll. 

KS ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt revisorernas 
rapporter. KS ska också informera sig om hur bolagens system för internkontroll fungerar.  
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KS har dessutom samma ansvar som nämnderna att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten, (6 kap. 6§ Kommunallagen). KS fattar beslut om KS internkontrollplan. 

Nämnder/bolagsstyrelser 
Nämnderna har ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig 
(6 kap. 6§ Kommunallagen). Respektive nämnd ska årligen fastställa en internkontrollplan för 
nämnden.  

Det ansvar som nämnderna har och som beskrivs ovan gäller även för styrelserna i kommunens 
helägda bolag. 

Kommunchef 
Kommunchefen ansvarar för att en god internkontroll upprätthålls och tillämpas i 
kommunkoncernen, (förvaltning och kommunens helägda bolag), genom enhetligt och samordnat 
arbetssätt. Kommunchefen beslutar om rutiner för detta och rapporterar till KS hur den interna 
kontrollen fungerar.  

Kommunchefen ska tillsammans med enhetschefer på kommunledningskontoret genomföra en 
riskanalys i enlighet med de rutiner som finns, samt rapportera till KS de risker som enligt 
bedömning bör hanteras och följas upp inom ramen för internkontroll. Kommunchefen ansvarar 
vidare för att redovisa till KS resultat av uppföljning och genomförda kontroller utifrån 
internkontrollplanen. 

Förvaltningschefer 
Inom nämndernas respektive verksamhetsområden ansvarar förvaltningscheferna för det operativa 
internkontrollarbetet och att verksamheten efterlever upprättade riktlinjer och rutiner. I detta ingår 
att informera sina medarbetare om den interna kontrollen. Varje förvaltningschef ska tillsammans 
med sin ledningsgrupp genomföra riskanalys i enlighet med de rutiner som finns, samt rapportera 
till sin nämnd de risker som enligt bedömning bör hanteras och följas upp inom ramen för 
internkontroll. Varje förvaltningschef ansvarar vidare för att redovisa till sin nämnd resultat av 
uppföljning och genomförda kontroller utifrån internkontrollplanen. Brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunchefen. 

Enhetschefer 
Enhetschefer på olika nivåer i organisationen ska se till att de antagna riktlinjerna, rutinerna och 
anvisningarna följs samt informera sina medarbetare om dess innebörd. Vidare ska de verka för att 
de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till god 
internkontroll. De ska även bidra i de riskanalyser som genomförs. 
 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef för att därigenom 
snabbt kunna åtgärdas.  
 
Övriga anställda 
Övriga anställda ska följa antagna regler, rutiner och anvisningar i sitt arbete samt bidra till att 
förbättra rutiner och arbetssätt. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmaste chef för att snabbt kunna åtgärdas. 
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3. Riskanalys och internkontrollplan  
Kommunledningskontoret och förvaltningarnas ledningsgrupper ska årligen genomföra en 
riskanalys som grund för planering av internkontroll.  

Syftet med riskanalysen är att föregripa riskerna innan de inträffar. Riskanalysen ska utgå från 
befintliga processer och rutiner och omfatta områdena: 

 lagar, förordningar och föreskrifter 

 mål och effektivitet 

 finansiell rapportering. 

Riskanalysen startar med att risker inom befintliga processer och rutiner identifieras. 
Nyckelprocesser utifrån värde för invånare/brukare samt högriskområden bör prioriteras. Efter 
kartläggning av risker görs en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa 
samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser 
utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens 
ekonomi och/eller förtroende/varumärke. Riskanalysen dokumenteras i en riskmatris enligt nedan: 
 

 
 

Bolagsstyrelsen ska genomföra riskanalys vid lämpligt sammanträde.  

Med utgångspunkt från riskanalysen ska kommunledningskontoret samt varje enskild förvaltning ta 
fram förslag till internkontrollplan för det kommande året. Planen ska innehålla genomförd 
riskanalys, förebyggande åtgärder samt kontrollmoment. För respektive kontrollmoment ska 
metod, omfattning/frekvens och ansvarig anges.  

För att undvika självgranskning bör uppföljning och kontroll i så stor utsträckning som möjligt 
utföras av annan person än den som arbetar operativt eller som på annat sätt är ansvarig för 
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rutinen. Controllers inom respektive förvaltning är exempel på roll som kan ansvara för att 
samordna uppföljning och kontrollmoment.   
 
Respektive nämnds internkontrollplan ska beslutas i samband med nämndens årsbokslut, men som 
ett eget ärende. Därefter delges planen KS. KS beslutar om sin internkontrollplan i samband med 
årsredovisning, men som ett eget ärende. Även bolagsstyrelsen beslutar om internkontrollplan i 
samband med årsredovisning. 

4. Uppföljning och rapportering av åtgärder och kontrollmoment 
De förebyggande åtgärder och kontrollmoment som beslutades i respektive internkontrollplan ska 
följas upp och rapporteras i en uppföljningsrapport som delges respektive nämnd i samband med 
årsredovisningen, men som ett eget ärende. Nämndernas uppföljningsrapporter ska därefter delges 
kommunstyrelsen och revisorerna.  

I rapporten ska status på förebyggande åtgärder rapporteras och kommenteras. Om någon åtgärd 
inte har kunnat genomföras helt eller i den omfattning som angetts i planen bör detta noteras med 
information om orsaken.  

Utfall och resultat av uppföljningar och kontroller som har genomförts ska också rapporteras. Om 
något område inte har kunnat följas upp helt eller i den omfattning som angetts i planen bör detta 
noteras med information om orsaken. Om uppföljning visar brister ska en bedömning av omfattning 
och grad göras samt en beskrivning av vilka konsekvenser bristen har fått för brukare, medarbetare, 
tredje part eller för kommunen som helhet. En beskrivning av vilka åtgärder som har genomförts 
eller planeras med anledning av bristen ska också rapporteras. Nästa års uppföljningsrapport ska 
innehålla en uppföljning av hur man har verkställt föregående års åtgärder och vilket resultat det 
har givit.  

5. Uppföljning och utvärdering av system och rutiner för internkontroll 
KS ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell 
revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till KS i samband med uppföljning av 
internkontrollplanen och kan leda till att KS beslutar om åtgärder för att komma till rätta med 
eventuella brister i systemet eller för att uppnå förbättringar. 
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6. Tidplan 

 

7. Information och utbildning 
Kommunchef och förvaltningschef ansvarar för att informera sina medarbetare om arbetet med 
internkontroll och medarbetarnas roll och ansvar.  

Politikerna informeras årligen i samband med antagande och uppföljning av internkontrollplan.  

Fördjupad utbildning ges efter beslut i kommunens ledningsgrupp eller av förvaltningschef. 

8. Övriga anvisningar 
Dessa riktlinjer kompletteras av rutiner, anvisningar och mallar som reglerar: 

 arbetsmetod för riskanalys 

 planering av internkontroll 

 uppföljning av förebyggande åtgärder och kontrollmoment 

 innehåll och utformning av internkontrollplan  

 innehåll och utformning av uppföljningsrapport  

Dessa anvisningar och mallar finns i det verksamhetssystem som används för internkontroll. Detta 
gör dem lättillgängliga för medarbetarna och medför att de fungerar väl som stöd och vägledning i 
det dagliga arbetet. Stödmaterial inom internkontroll finns också på kommunens intranät.   

December
•Innevarande års 
internkontrollplan följs upp.

•Riskanalys på förvaltningsnivå 
uppdateras. 

Februari
•Uppföljning rapporteras till 
nämnd och ny 
internkontrollplan fastställs.

Mars
•Uppföljning av 
internkontrollplan KS och 
utvärdering av system och 
rutiner för internkontroll 
redovisas till KS. 

•Ny internkontrollplan KS 
fastställs
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9. Definitioner av begrepp 
Risk 
Oönskad händelse eller tillstånd som påverkar verksamhetens förmåga att nå sina mål effektivt, 
följa lagar och regler eller ha en tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapportering.  

Åtgärd 
Förebyggande eller korrigerande åtgärd för att begränsa eller eliminera identifierad risk. 

Kontrollmoment 
Uppföljning som genomförs genom till exempel mätning eller kontroll för att följa upp de risker som 
har identifierats och eventuellt upptäcka fel och brister. 
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Uppföljning av internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.  

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.  
2. Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2022 noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2022. Uppföljning utgår från de 
kontrollmoment och förebyggande åtgärder som fastställdes i kommunstyrelsen internkontrollplan 
2022. 

Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med 
en utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell 
revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med 
uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömningen är att kommunens internkontroll har genomförts tillfredställande för 2022. Utvärdering 
av arbetssätt har genomförts och ett nytt förslag på riktlinje för internkontroll har tagits fram och tas 
upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-23. Ändringar rör bl.a. ett justerat årshjul 
för att skapa en alltmer aktuell internkontrollplan.  

Ärendebeskrivning 
Syfte och ansvar  

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel.  

Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:  

• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.  

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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• Finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. 

 - Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):  

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.”  

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt kap 6. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Internkontrollplan och uppföljning 
Kommunstyrelsen och nämnderna upprättar internkontrollplaner utifrån riskanalyser inom befintliga 
processer. Förebyggande åtgärder och kontrollmoment ska följas upp och rapporteras i en 
uppföljningsrapport som delges respektive nämnd. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Förvaltningen redovisar i detta ärende uppföljning och resultat av 
internkontroll 2021. Uppföljning utgår från de förebyggande åtgärder och kontrollmoment som 
fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 2022. Nämndernas uppföljning av respektive 
internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.  

Utvärdering av internkontroll 
Bedömningen är att kommunens internkontroll har genomförts tillfredsställande för 2022. Riktlinje för 
internkontroll Vaxholms stad har uppdaterats för beslut till kommunstyrelsen. Detta beror på att 
kommunens mål- och budgetprocess har reviderats samt har ett behov av att se över årshjulet för 
internkontroll identifierats så att slutsatser från uppföljningen kan påverka kommande års plan. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-27, Anne-Lie Vernersson Timm 
Uppföljning internkontroll 2022, Kommunstyrelsen 
Uppföljning internkontroll 2022, Barn- och utbildningsnämndensnämnden 
Uppföljning internkontroll 2022, Socialnämnden 
Uppföljning internkontroll 2022, Stadsbyggnadsnämnden 
Uppföljning internkontroll 2022, Nämnden för teknik, fritid och kultur  
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Kopia på beslutet till: 
 

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Bygga samhälle 

Genomföra samhällsbyggnadsprojekt 

Risk: Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering under och efter avtalstiden  Ingen avvikelse Genom att avtalen tas fram med juridisk 
expertis och granskning av upprättade 
avtal genomförs, sker kvalitetssäkring av 
nya avtal kontinuerligt. Granskningen sker 
för att säkerställa avtalens innehåll och 
parternas ansvarsfördelning och 
skyldigheter i enlighet med aktuella avtal. 
Exploateringsenheten tar hjälp av 
stadsbyggnadsförvaltningens jurist vid 
behov. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Juridiskt granska upprättade avtal  Pågående Mall för exploateringsavtal anpassade för 
Vaxholm finns på plats, översyn sker 
löpande. I samband med framtagning av 
avtal säkerställs dess juridiska hållbarhet 
med jurist. 

Risk: Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Avvikelser  Mindre 
avvikelse 

Flera av våra plan- och 
genomförandeprojekt har försenats av 
olika skäl till exempel på grund av 
upphandlingar. 

Genomgång av utestående uppdrag i förhållande 
till tillgängliga resurser. 

 Ingen avvikelse Sammanställning av pågående och 
utestående uppdrag uppdateras löpande 
och resursbehov belyses. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Summera avvikelser utifrån projektrapporter  Pågående Avstämning utifrån tidplan och 
genomförande sker löpande under så väl 
plan- som genomförandefas. Kontinuerlig 
kontakt sker mellan projektledare och 
exploateringschef, utifrån avvikelse inom 
stadsbyggnadsprojekten avseende tid, 
kvalitet och ekonomi. Summering har inte 
gjorts. 

Följa antagen projektmodell och fortlöpande 
stämma av upprättade tidplaner med exploatören 
och övriga berörda. 

 Pågående I samband med nya detaljplaner används 
antagen projektmodell i möjligaste mån. 
Under året har en översyn påbörjats av 
projektmodellen för att skapa en förenklad 
version som är bättre anpassad till befintlig 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

organisation. 
Fortlöpande avstämningar av tidsplaner 
görs med exploatörer och övriga berörda. 

Information och kommunikation med politik och 
ledning om behov av prioriteringar av uppdrag. 

 Pågående Tidplan, förutsättningar, konsekvenser och 
måluppfyllelse beskrivs i tjänsteskrivelser 
till nämnd. 

2.2 Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendevalda utvärderar nämndarbetet (enkät)  Mindre 
avvikelse 

Nämndutvärderingen har besvarats av 14 
förtroendevalda med uppdrag i 
kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen 
kan 6 av 16 områden definieras som 
styrkor och 8 av 16 områden definieras 
som utvecklingsområden. 
Kommunstyrelsens resultat visar på fler 
utvecklingsområden och färre styrkor 
jämfört med det sammantagna resultatet. 
Områden som anses vara 
utvecklingsområden är bland annat roller, 
ansvar och befogenheter mellan 
kommunstyrelsen och förvaltningen samt 
förtroendet mellan kommunstyrelsen och 
förvaltningen. 
  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra insatser utifrån resultatet av enkäten  Avslutad Nämndutvärderingen har besvarats av 14 
förtroendevalda med uppdrag i 
kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen 
kan 6 av 16 områden definieras som 
styrkor och 8 av 16 områden definieras 
som utvecklingsområden. 
Kommunstyrelsens resultat visar på fler 
utvecklingsområden och färre styrkor 
jämfört med det sammantagna resultatet. 
Ingen specifik åtgärd har vidtagits från 
förvaltningens sida utöver att erbjuda 
kontinuerliga utbildningar för 
förtroendevalda. Delar av resultatet i 
enkäten rör främst den politiska nivån och 
har överlämnats till de förtroendevalda att 
hantera. 
  

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Mindre 
avvikelse 

Fler rapporterade delegeringsbeslut för KS 
under 2022 och början av 2023. Positiv 
utveckling. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildningsinsatser har genomförts under 
2022 med fokus på chefer och 
medarbetare. Även anpassade utbildningar 
för specifika enheter har genomförts med 
gott resultat och utökat antal anmälda 
delegeringsbeslut för KS. 

2.3 Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Löpande kontroll att behovs- och marknadsanalys 
är godkänd av ansvarig chef 

 Mindre 
avvikelse 

Upphandling påminner och kopplar in 
ansvarig chef så att denne kan godkänna 
behovs- och marknadsanalys. I det fall 
politiken är beslutsfattare så ligger 
ansvaret hos budgetansvarig chefen att 
inhämta beslut hos politiken. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad Efterfrågad utbildning och upplysning har 
erbjudits. Mallar och löpande stöd efter 
behov har funnits. 

Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och 
säkerhet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kravställning enligt policys i förfrågningar  Mindre 
avvikelse 

Kravställningen har blivit bättre med åren. 
Upphandling har en rådgivande och 
påminnande roll. Saknas ansvarstagande i 
vissa fall då det faller mellan stolar t ex 
mellan förvaltning och kansliet. Ett tydligt 
budskap eftersöks av alla berörda. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten. Stöd från GDPR-ansvariga. 

 Avslutad Upphandlingsenheten har erbjudit stöd. 

Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Otillåtna direktupphandlingar  Mindre 
avvikelse 

Sker löpande manuell kontroll. Här har det 
också blivit bättre med tiden. Saknas IT-
stöd till denna kontrollmoment. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad Vid uppföljning av avtal/ramavtal har 
upphandling erbjudit stöd till de som 
efterfrågade det. 
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Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov på direktupphandlingar  Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildningsinsatser upphandling  Avslutad Förebyggande informationsinsatser och 
utbildning har erbjudits under 2022. 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Ingen avvikelse Kommunstyrelsen har inga avtalade privata 
utförare. Uppföljningsplaner för berörda 
nämnder 2022 delges kommunstyrelsen. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad  

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Kommunstyrelsen har inga beslutade 
privata utförare. Nämndernas 
uppföljningsplaner för 2023 samt resultat 
av uppföljningen 2022 redovisas till 
kommunstyrelsen under mars månad 
2023. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad  

2.4 Administrera ekonomi 

Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Inga avvikelser. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Genomförs löpande. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Mindre 
avvikelse 

Mindre avvikelser. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Genomförs löpande av 
redovisningsansvarig. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.  Ingen avvikelse Inga avvikelser identifierade. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad  

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad  

2.5 Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Mindre 
avvikelse 

Under 2022 har tre granskningar 
genomförts av DSO som visar på en del 
utvecklingsområden. Bland annat behov av 
kommunövergripande riktlinjer för sociala 
medier. Arbete med detta pågår. 

Personuppgiftsincidenter  Mindre 
avvikelse 

Dokumentation av incidenter sker i 
diarieföringssystemet Evolution. 
Kommunstyrelsen har under 2022 haft fyra 
incidenter. Ingen av dessa incidenter har 
anmälts till tillsynsmyndigheten. Antalet 
incidenter som har rapporterats är högre 
än föregående året (en incident 2021, tre 
incidenter 2020, nio incidenter 2019). Det 
är av stor vikt att incidenter rapporteras 
och registreras, då dataskyddsförordningen 
ställer krav på dokumentation och 
transparens. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad  

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Avslutad Dataskyddsombudet håller utbildningar 
varje halvår för nya medarbetare och nya 
chefer i samband med stadens 
övergripande introduktion. Utöver 
introduktionsutbildningarna som hålls 
kommungemensamt erbjuds möjligheten 
att boka in dataskyddsombud för interna 
utbildningsåtgärder anpassat för respektive 
verksamhet. Under 2022 har även 
utbildningar skett webbaserat via verktyget 
Draftit e-Learning. 
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Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Ingen avvikelse I huvudsak kompletta akter vid granskning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad  

2.6 Hantera kompetensförsörjning 

Risk: Hög sjukfrånvaro 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Sjukfrånvaro (%)  Ingen avvikelse Den totala sjukfrånvaron har stannat på 
7,5 % under 2022, dvs 0,1 % mer än förra 
året.  När vi avslutade 2021 och gick in i 
2022 hade vi en hög sjukfrånvaro där 
orsaken till frånvaron främst var 
Omricronvarianten av Covid-19. Det var 
först i mars som vi kom ner i en mer 
”normal” frånvaro i jämförelse med 
tidigare år. De övriga månaderna under 
året är i nivå med 2020 och 2021 vilket 
också visar på att vi inte har kommit ner i 
den nivå av sjukfrånvaro Vaxholms stad 
hade innan pandemin och därför hamnar 
på en hög genomsnittlig procent för året. 
Snittet för alla kommuner i Sverige låg på 
7,5 2021. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med 
ansvarig chef 

 Avslutad  

Risk: Felaktig rekrytering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Fullständig dokumentation från genomförd 
rekrytering 

 Mindre 
avvikelse 

1 av 3 utan anmärkning vid 
stickprovskontroll. Bedöms som mindre 
avvikelse. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa kartlagd gemensam process för att rekrytera  Avslutad Process finns publicerad och används av 
organisationen. 
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2.7 Säkerställa säkerhet och beredskap 

Risk: Hat och/eller hot mot personal eller politiker 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal hot mot förtroendevalda  Ingen avvikelse Inga polisanmälningar har noterats under 
2022. 

Antal hot mot tjänstepersoner  Ingen avvikelse Inga anmälda hot i KIA-systemet under 
2022. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Riskbedömning och handlingsplan enligt det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Avslutad Rutin att vid större förändringar göra 
riskbedömningen efterlevs. Riskbedömning 
i form av skyddsronder och 
medarbetarenkät har genomförts enligt 
plan/systematiskt arbetsmiljöarbete 

Rapportering från förtroendevald till ordförande 
och vidare till KSO/kommunchef 

 Avslutad  

2.8 Informera och kommunicera 

Informera och kommunicera externt 

Risk: Bristande dialog/kommunikation med invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Invånares nöjdhet med dialog och inflytande  Större avvikelse Utfall för frågan i SCB 
medborgarundersökning: Invånarnas 
möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter är 
bra, andel (%), 11,6. Jämförelsevärde med 
Stockholms läns kommuner är:  23,3 %. 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och 
tillgänglighet 

 Ingen avvikelse En stöd och servicemätning har genomförts 
2022 där kommunens alla chefer 
tillfrågades om hur de upplevde stöd och 
service från kommunledningskontorets 
enheter. Utfallet visade att majoriteten av 
kommunens chefer var nöjda med stöd och 
service. För 2023 planeras en analys och 
handlingsplan med fokus stärkt 
tillgänglighet och bemötande på 
förvaltningen. 

Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)  Mindre 
avvikelse 

Enligt rapport servicemätning via telefon 
och e-post 2022 ligger vi lägre än 
genomsnittet jämfört mot deltagande 
kommuner. Utfallet för andra kommuner 
låg i genomsnitt på 90%. 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 

 Mindre 
avvikelse 

I årets resultat når kommunen inte 
beslutad målnivå på 73 %. Jämfört med 
andra kommuner som genomfört 
Servicemätning via telefon och e-post  
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

2022 så ligger vi på motsvarande nivå. 

 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckla kundcentrer light  Avslutad Under 2022 har nytt växelsystem 
implementerats. En svarstjänst har också 
avropats som tillägg till befintligt avtal med 
Telenor för att kunna täcka upp vid 
frånvaro bland personal eller då 
växelsystem ligger nere. 

2.9 Ge stöd för digitala objekt och program 

Hantera digitala, tjänster, objekt och program 

Risk: Kritiska verksamhetssystem och hårdvara upphandlas utifrån felaktiga 
specifikationer som inte fungerar i Vaxholms stads IT-miljö. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontrollera andelen digitala upphandlingar/inköp 
som har följt upphandlingsprocessen. 

 Mindre 
avvikelse 

IT behöver komma med i tid innan en 
upphandling gått för långt. Gemensam 
fråga för IT och upphandling. Arbete pågår 
med en samverkansmodell där 
gemensamma behov identifieras och 
samordnas. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa kartlagd gemensam process för upphandling  Avslutad  

Risk: Avsaknad av gemensamma styrande dokument för digitalisering och IT leder till 
suboptimering och ineffektivitet 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av genomförda mål och aktiviteter i 
handlingsplanerna 

 Mindre 
avvikelse 

Nytt mål för att ta fram styrdokument 
inom digitalisering till första halvåret 2023. 
Saknas handlingsplaner från 
förvaltningarna. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Ta fram gemensamma styrdokument och 
strategier för digitalisering i staden. 

 Pågående med 
avvikelse 

Påbörjad men kommer skjutas fram till Q1 
2023 pga. IT och säkerhet behöver landa 
detta tillsammans 

Skydda och säkra digitala objekt och program 

Risk: Centrala verksamhetssystem är ur funktion 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Incidentrapportering som skickats till IT- respektive 
säkerhetschef 

 Mindre 
avvikelse 

Process till IT-chef är fungerande vid större 
incidenter. Säkerhetschef är ny och process 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

haltande 

Skaffa fysiskt redundant corenät för Vaxholms 
stads datakommunikation - Gjort eller inte gjort. 

 Ingen avvikelse Ej aktuellt 

 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Skaffa fysiskt redundant corenät för Vaxholms 
stads datakommunikation. 

 Avslutad Ej relevant 
Inväntar kontinuitetsplanernas krav. Dock 
är ett redundant corenät inte aktuellt. 

Använda IT-checklista samt övervakningslarm på 
servrar och tjänster 

 Avslutad OP5 implementerad för serverövervakning. 

Risk: Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Dataintrång som har medfört konsekvens för 
verksamheten 

 Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Modern och uppdaterad hårdvara och mjukvara, t 
ex brandväggar. 

 Avslutad PEN-test utförd. Aktiviteter enligt 
rekommendationer planeras. 
Servicefönster med patchning har skett 
löpande för året. 
  

Säkerhetsuppdateringar, virusskydd och 
larmfunktion 

 Avslutad  

Krypterade hårddiskar och komplexa password  Avslutad Bitlocker implementerat på klienter. 
Lösenord satt till fler tecken. 

Skapa rutiner för att säkerställa behörigheter i 
verksamhetssystem. 

 Avslutad Ingår i AD integration via direktinloggning. 

Risk: Avsaknad av en aktiv organisation och utbildning för informationssäkerhet vilket kan 
leda till dataläckage och röjda data. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdera inträffade incidenter. Utvärdera 
informationssäkerhet genom det framtagna 
ledningssystemet. 

 Inte kontrollerat Arbete pågår med att ta fram 
styrdokument och organisation för 
informationssäkerhet. 
Informationssäkerhetschef är utsedd under 
2022. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Skapa en organisation, styrdokument och ta fram 
utbildning för informationssäkerhet. Tydliggöra 
samarbete och gränsdragning mellan olika roller i 
organisation. 

 Pågående Arbete pågår. Under första halvåret 2023 
kommer en ny informationssäkerhetspolicy 
vara framtagen och under andra halvåret  
kommer en utbildning att genomföras. 
Under hösten 2022 genomfördes en 
revision av arbetet för att identifiera plan 
för arbetet framåt under 2023 därav 
påbörjades inte själva arbetet under 2022. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Styra, leda och utveckla verksamheten 

Lokalförsörjning 

Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av lokalförsörjningsplan.  Ingen avvikelse Ett arbete med att analysera lokalernas 
kapacitet har gjorts under 2022 med stöd 
av extern konsult. Fortsatt arbete kommer 
ske under kommande år och 
kapacitetsutredningen kommer bli en del 
av kommande lokalförsörjningsrapport. 
  

Bokslutsprocessen  Mindre 
avvikelse 

Bokslutsprocessen har identifierat ett 
överskott i lokaler inom grundskola. För 
förskolorna är beläggningsgraden i 
förhållande till maxkapacitet i nivå. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Strategisk lokalplanering  Avslutad En rapport har tagit fram för att studera 
lokalutnyttjandet i stadens förskolor och 
grundskolor. Rapporten visar att det är hög 
effektivitet i förskolorna. I grundskolorna 
finns delvis ineffektiva lokaler utifrån 
verksamhetens behov samt tillfälliga 
skolbyggnader i paviljonglösningar. Ett 
arbete kommer inledas under 2023 för att 
studera detta närmare och ta fram förslag 
på effektiviseringar (kvalitet och ekonomi). 

2.2 Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse Cirka 1000 delegeringsbeslut 
rapporterades till barn- och 
utbildningsnämnden 2022. Det motsvarar 
antalet 2021. Antalet rapporterade 
delegeringsbeslut är fler till barn- och 
utbildningsnämnden än övriga nämnder i 
kommunen. Det höga antalet beror på 
många rapporterade individbeslut. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Under 2022 har kansliet genomfört 
utbildningar gällande delegering och 
delegeringsbeslut med fokus på chefer. 
Utbildningstillfällena har planerats 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

tillsammans med förvaltningschef som fått 
bedöma vilka personer som bör närvara. 
Utbildningsförvaltningen genomförde 
utbildningstillfället vid ett 
förvaltningsmöte. 

2.3 Upphandla och köpa in 

Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Otillåtna direktupphandlingar  Mindre 
avvikelse 

Genomgång visar att det finns några 
enstaka köp som borde ha 
direktupphandlats. Inga otillåtna 
direktupphandlingar har förekommit. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad Upphandlingsenheten har genomfört 
utbildningar under året som är kopplat till 
tex prisjusteringar utöver index med 
hänvisning till Force Majeure. Enheten har 
även genomfört riktade utbildningar kring 
ramavtal. 
Löpande dialog har skett mellan 
upphandlingsenheten och 
utbildningsförvaltningen för att säkerställa 
adekvat stöd vid upphandlingsärenden. 
Uppföljning sker efter årsbokslut. 

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov av dokumentationsplikt för 
direktupphandling 

 Inte kontrollerat Ej genomfört. Omprioriterat till 2023. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 

 Avslutad Under 2022 har löpande information och 
utbildning i direktupphandlingsprocesser 
genomförts via stadens intranät. 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Mindre 
avvikelse 

Uppföljning sker enligt plan och 
rapporteras till nämnd i samband med 
årsbokslut. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Under året har upphandlingsenheten 
erbjudit utbildning och informerat på 
intranätet i relaterade områden. Mellan 
upphandlingsenheten och 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

utbildningsförvaltningen har dialog förts 
kontinuerlig. Arbetet övergår nu i ordinarie 
processer. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Uppföljning sker enligt plan och 
rapporteras till nämnd i samband med 
årsbokslut. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Kontrolleras löpande i samband med 
avrop/fakturaattest. 

2.4 Administrera ekonomi 

Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Inget att åtgärda. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Utbildning i ekonomisystemen sker 
löpande av ekonomicontroller och 
redovisningsansvarig. Information 
publiceras löpande på intranätet. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse Inget att åtgärda. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Kontroll sker löpande. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.  Ingen avvikelse Utfört enligt rutin. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Tvåhandsfaktor utförs i alla fall då 
fakturering sker på grund av reglering av 
konstaterad felaktig kostnad. Stickprov och 
dokumentation sker för 
barnomsorgsavgifter och utförs enligt rutin 
löpande. 
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2.5 Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Risk att PUB- och standardavtal enligt GDPR saknas 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontrollera antal tredjelandsöverföringar  Ingen avvikelse Tredjelandsöverföringar genomförda 2022 
är kontrollerade utan avvikelser. En särskild 
avtalsklausul har lagts till i nytecknade 
PUB-avtal. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kartläggning tredjelandsöverföringar  Ej påbörjad Ej genomfört. Prioriterat att genomföra 
2023. 

Lägga in i processen för nya avtal/upphandlingar  Pågående med 
avvikelse 

Brister inom avtalsskrivningar är 
identifierade. Arbete fortsätter under 
2023. 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Utvärdering av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

 Inte kontrollerat Ej genomfört. Omprioriterat till 2023. 

Personuppgiftsincidenter  Inte kontrollerat Personuppgiftsincidenter följs upp i 
ordinarie process i samband med 
årsrapport från dataskyddsombud. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Avslutad Genomfört i samverkan med 
dataskyddssamordnare (DSS). 

Fortsatt utbildning för medarbetare och 
förtroendevalda 

 Pågående med 
avvikelse 

Delvis genomförd. På grund av vakans hos 
stadens dataskyddsombud (DSO) har inte 
alla utbildningar kunnat genomföras. 

Hantera handlingar 

Risk: Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Leverans till arkivet  Ingen avvikelse Genomfört enligt rutin. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning och informationsinsatser  Avslutad Registrator kallar löpande under året till 
gallrings- och arkiveringsträffar. Revidering 
av dokumenthanteringsplan pågår. 
Genomlysning av 
dokumenthanteringsplanens dokument 
och dokument i processer pågår. 
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Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Ingen avvikelse Utskrifter sker inte under året utan enbart 
vid gallring och leverans till arkivet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Förvaltningen följer rutinen för att avsluta 
ärenden under ansvar av registrator. 

2.6 Hantera kompetensförsörjning 

Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till 
fritidspedagoger - behöriga lärare mot 
fritidshemmet. 

 Mindre 
avvikelse 

I Vaxholms stads kommunala skolor har 12 
procent av personalen på fritids 
pedagogisk högskoleexamen. Detta är lägre 
än i genomsnittet för skolorna i Stockholms 
län (23 procent och riket (36 procent). 
Sammantaget fanns 4 kommunalt anställda 
lärare i fritidshem (årsarbetare). 
Utfallen är baserade på insamlad data från 
15 oktober 2021. Utfall för 2022 
presenteras i mars. 
Från 2019 är det krav på legitimation för 
att få undervisa på fritidshemmet. Detta är 
en utmaning i Vaxholms stad och även 
nationellt. 
Yrkesgruppen prioriteras i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra insatser planerade i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Avslutad Genomfört enligt plan. Ny plan är 
underframtagande under ledning av 
stadens HR-chef. 

Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till lärare.  Ingen avvikelse Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms 
stad har lärarlegitimation. De lärare som 
inte har legitimation har en 
visstidsanställning och är anställda till 
exempel på grund av att ordinarie lärare är 
tjänstledig eller då en behörig lärare inte 
har kunnat anställas på tjänsten. 
I Vaxholms kommunala skolor har 81,7 
procent lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne vilket är en 
ökning med 2,2 procentenheter från 
föregående mätning och visar på en 
ökande trend. Det överträffar snittet i 
Stockholms län och i riket med över tio 
procentenheter. 
I årskurs 7–9 (73,5 procent) har andelen 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

minskat marginellt från föregående läsår 
(74,0). Behörigheten är fortfarande högre i 
Vaxholms stad än i Stockholms län totalt 
(71,1 procent) och riket (69,9 procent). 
Utfallen är baserade på insamlad data från 
15 oktober 2021. Utfall för 2022 
presenteras i mars. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra planerade insatser i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Avslutad Genomfört enligt plan. Ny plan är 
underframtagande under ledning av 
stadens HR-chef. 

Risk: Brist på förskollärare med förskollärarlegitimation 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till 
förskollärare. 

 Ingen avvikelse 31 procent av heltidstjänsterna i de 
kommunala förskolorna har 
förskollärarlegitimation. Utfallet tangerar 
barn- och utbildningsnämndens mål om 32 
procent. Utfallet är något högre än 
genomsnittet för förskolor i Stockholms län 
(30 procent) men lägre än riket (41 
procent). 
Utfallen är baserade på insamlad data från 
15 oktober 2021. Utfall för 2022 
presenteras i mars. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra planerade insatser i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Avslutad Genomfört enligt plan. Ny plan är 
underframtagande under ledning av 
stadens HR-chef. 

Risk: Brist på behöriga modersmålslärare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning behörighet och tillgång till 
modersmålslärare. 

 Ingen avvikelse Per sista december 2022 sker undervisning 
i sju olika modersmål i Vaxholms 
kommunala skolor. Ingen av lärarna har 
behörighet i modersmål. Två av lärarna har 
lärarlegitimation. 
Men om det inte finns någon legitimerad 
lärare i modersmål inte finns att tillgå i 
huvudmannens organisation får en 
modersmålslärare som inte har en 
legitimation undervisa i ämnet. Den 
olegitimerade läraren måste då vara 
lämplig att undervisa och ha tillräcklig 
kompetens för att undervisa i ämnet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomföra planerade insatser i 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Avslutad Genomfört enligt plan. Ny plan är 
underframtagande under ledning av 
stadens HR-chef. 
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2.7 Säkerställa säkerhet och beredskap 

Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning  Ingen avvikelse Bevakning genom samverkansmöten med 
stadsbyggnadsförvaltningen om Trygga och 
säkra skolvägar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds 
och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Avslutad Utbildningsförvaltningen bevakar frågan 
som leds och drivs av 
stadsbyggnadsförvaltningen genom 
Samverkan för trygga och säkra skolvägar. 
Samverkan fortsätter löpande under 
kommande år. 

Risk: Inbrott i skolor och förskolor 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Genomförda ordinarie processer inom 
systematiskt brandskyddsarbete och 
fastighetsronderingar 

 Ingen avvikelse Under senare delen av 2022 har ett digitalt 
system införts för 
brandskyddsarbete/fastighetsronderingar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Översyn av skalskydd  Pågående med 
avvikelse 

Arbete pågår i samverkan med 
fastighetsavdelningen kring översyn av 
befintligt skalskydd och tidplan för 
uppdatering. 

Uppstartsdialog med säkerhetschef  Avslutad Skolchef har startat upp en dialog med ny 
säkerhetschef. Systematik tas fram under 
2023 med syfte att prioritera och balansera 
mjuka (inre rutiner) och hårda (lås och 
larm) säkerhetsåtgärder. 

2.8 Ge stöd för digitala objekt och program 

Hantera digitala, tjänster, objekt och program 

Risk: Störningar i IT-driften 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

E-tjänst för IT-frågor som besvaras av 
utbildningsförvaltningen 

 Ingen avvikelse E-tjänsten för supportfrågorhar varit aktiv 
under 2022 och arbete med att svara på 
frågor har skett fortlöpande. Avstämningar 
med IT-enheten genomförs en gång 
varannan vecka. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Handlingsplan för domänförvaltning.  Pågående med 
avvikelse 

Byte av IT-chef har påverkat arbetets gång. 
Ny chef var på plats i mars 2022. Ny 
deadline för att genomföra en tydlig 
gränsdragning och förvaltning av 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

utbildningsförvaltningens plattform är 
framflyttad. 
Förslag på hur förvaltning av skolans 
digitala infrastruktur skall genomföras har 
presenterats av E-strateg. Arbete med att 
införa detta har försenats på grund av 
förändringar i ledningen på 
förvaltningsnivå. 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Styra, leda och utveckla verksamheten 

Revidera styrdokument 

Risk: Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Att samtliga områden för nämnden har aktuella 
styrdokument som revideras minst var tredje år 
eller vid betydande förändringar 

 Mindre 
avvikelse 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 
träningslägenheter, 
bostadsanpassningsbidrag samt 
föreningsbidrag är äldre än 3 år och 
behöver revideras. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Att årligen följa upp att det finns relevanta och 
uppdaterade styrdokument i ledningsgruppen 

 Pågående  

Risk: Att avväganden och inriktningsbeslut inte leder till förmån för verksamheten. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av lokalförsörjningsplanen, volymer 
samt budget. 

 Mindre 
avvikelse 

Samverkan med ekonomienheten har 
utförts enligt plan för att bedöma volymer 
och utfall för 2023. Lokalförsörjningsplanen 
från 2020-09-16 behöver revideras under 
2023 utefter befolkningsprognos för 2023. 
Volymer för budget 2022 inom främst 
särskilt boende överprognostiserades, 
vilket påverkade utfallet i alltför hög positiv 
riktning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Arbete med 
lokalförsörjningsplanen,  planeringsdagar, 
omvärldsananlys 

 Pågående  

2.2 Ge stöd, vård och omsorg 

Utreda behov 

Risk: Överbeviljande av insatser 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av verkställighet.  Mindre 
avvikelse 

Inom området hemtjänst följs inte alltid 
beställningar upp inom målsatt tid. Rutiner 
för att granska genomförandeplaner har 
inte efterlevts. Brister i 
uppföljningsprocessen har 
uppmärksammats och kommer att 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

åtgärdas under 2023. Få icke verkställda 
beslut har inrapporterats till IVO. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upprättade och efterlevda rutiner och 
uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut 

 Pågående  

Utföra beställning 

Risk: Underutförande av insatser 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Granskning och uppföljning av synpunkter och 
klagomål samt kontroll vid individuppföljningar. 

 Mindre 
avvikelse 

En ny riktlinje för  handläggning av 
synpunkter/klagomål samt avvikelser 
beslutades av nämnd 2022-01-18. Syftet är 
att lättare kunna arbeta systematisk med 
inlämnade synpunkter och klagomål. 
Under året har fokus varit på att på att 
överföra rapportering i 
verksamhetssystemet LifeCare för att 
kunna följa trender eller effekter av 
åtgärder samt att lättare kunna följa olika 
verksamheter.  Systemet används inte fullt 
och under 2023 behöver myndigheten 
arbeta vidare förtydliga processer och 
rutiner. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Upprättade och efterlevda rutiner och 
uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut 

 Avslutad  

2.3 Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Mindre 
avvikelse 

Endast 8 delegeringsbeslut är redovisade 
för 2022. Antalet bedöms vara för lågt. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Försenad  

2.4 Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Mindre 
avvikelse 

Under arbetet med att följa upp privata 
utförare har slutförts enligt plan. Gällande 
avtal inom LOV bedöms ha brister och 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

behöver revideras. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad  

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad  

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad  

2.5 Administrera ekonomi 

Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse  

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Ej påbörjad  

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse  

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.  Större avvikelse Ett flertal avvikelser har uppmärksammats i 
form av bland annat dubbelfakturering 
vilket har skapat onödigt merarbete.  Även 
brister i hanteringen av obetalda 
egenavgifter har uppmärksammats och 
åtgärdats. Nya rutiner har införts och 
behöver utvärderas under 2023. Rutiner 
för att återkoppla brister hos upphandlade 
leverantörer behöver också utvecklas då 
det råder oklarheter kring hur fel och 
brister ska återkopplas till 
upphandlingsavdelningen. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad  
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 

125



Stadsbyggnadsnämnden, Uppföljning internkontroll 2022 4(6) 

2 Uppföljning av risker och åtgärder 
I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Bygga samhälle 

Hantera bygg-, anläggnings- och anmälansärenden 

Risk: Jäv 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kontinuerlig information/påminnelse till 
tjänstepersoner och politiker om var och ens 
personliga skyldighet att säga till om ett 
jävsförhållande kan finnas. 

 Pågående Görs löpande vid nämndmöten och 
enhetsmöten. 

Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om anmälan, lov eller förhandsbesked överskrids. 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)  Större avvikelse Andel ärenden som inte klarar lagstadgad 
tid är 24%. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Fortsatt arbete med process och rutiner samt 
implementering av dessa. 

 Avslutad Dokumenthanteringsplanen har 
uppdaterats och reviderats enligt den 
kommungemensamma strukturen. 
Handlingsplan för effektivare bygglovs- och 
tillsynsverksamhet återrapporteras 
löpande till nämnd. 

2.2 Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse Rutinen att anmäla delegeringsbeslut 
fungerar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildning/information kring grunderna för 
delegeringsbeslut samt vikten av att 
delegeringsbeslut anmäls finns på 
intranätet och nya medarbetare 
informeras i och med introduktion till 
nyanställda i enlighet med förvaltningens 
checklista för nya medarbetare. 
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2.3 Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Ingen avvikelse Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade 
privata utförare. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Utförs löpande för dem som berörs. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade 
privata utförare. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Kontrolleras löpande i samband med 
avrop/fakturaattest. 

2.4 Administrera ekonomi 

Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Ingen avvikelse. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Utbildning av nya chefer och uppdatering 
av information på intranätet sker löpande. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse Kontrollmoment genomförd utan 
anmärkning. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Löpande kontroller har genomförts av 
ekonomienheten. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.  Ingen avvikelse Internkontroll görs av samlingsfil vid export 
till ekonomi. Rutin finns. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Implementering av beräkningsstöd i 
ärendehanteringssystemet. 

 Avslutad Bygglov använder tvåhandsprincipen för 
kundfakturering. Planerad modul var inte 
ändamålsenligt. 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Rutin finns på plats för tvåhandsprincipen. 

2.5 Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Hantera dataskyddsfrågor 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Rapporterade personuppgiftsincidenter  Mindre 
avvikelse 

Inga personuppgiftsincidenter har 
rapporterats under 2022. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Pågående Kommunledningskontoret har samordnat 
införandet av en ny versionen av en digital 
GDPR-utbildning för medarbetare på alla 
förvaltningar. Förteckningsseminerier mm 
har hållits på enheten. Fortsatta 
utbildningsinsatser planeras. 

2.6 Informera och kommunicera 

Informera och kommunicera externt 

Risk: Brister tillgänglighet till invånare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Nyckeltal NKI Bygglov  Större avvikelse Utfall och analys gällande Nöjd kund index 
(NKI), Bygglov redovisas i årsbokslut 2022. 
Handlingsplan för effektivare bygglovs- och 
tillsynsverksamhet återrapporteras 
löpande till nämnd. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomgång av stadsbyggnadsförvaltningens 
kommunikationsrutin 

 Avslutad Genomgång av 
stadsbyggnadsförvaltningens 
kommunikationsrutin har genomförts. 
Handlingsplan för effektivare bygglovs- och 
tillsynsverksamhet återrapporteras 
löpande till nämnd. 

 

128



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning internkontroll 
2022 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

 

  

129



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Uppföljning internkontroll 2022 2(7) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Uppföljning av risker och åtgärder ..................................................... 4 

2.1 Bygga samhälle ........................................................................................................ 4 

2.2 Bygga samhälle ........................................................................................................ 5 

2.3 Bereda och fatta politiska beslut ............................................................................. 5 

2.4 Upphandla och köpa in ............................................................................................ 5 

2.5 Administrera ekonomi ............................................................................................. 6 

2.6 Hantera allmänna handlingar och arkiv .................................................................. 7 

2.7 Informera och kommunicera ................................................................................... 7 

 

  

130



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Uppföljning internkontroll 2022 3(7) 

1 Inledning 

Syfte 

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker 
identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig 
nivå säkerställa att: 

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av 
verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant 
information om verksamheten. 

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs 
och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i 
internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och 
kontrollmoment. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna 
har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde. 

Internkontrollplan och uppföljning 

Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen 
inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och 
beslutar om det behöver göras förbättringar. 
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2 Uppföljning av risker och åtgärder 

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de 
eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken. 

2.1 Bygga samhälle 

Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader 

Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Genomgång kartlagda processer av besiktningar.  Ingen avvikelse Processerna har kartlagts under året. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Kartlägga processer av besiktningar. Integrera 
arbetet med besiktningar i verksamhetsplanen. 

 Pågående Processerna är kartlagda och arbete med 
att integrera med verksamhetsplan fortgår. 

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Genomfört planerat underhåll  Mindre 
avvikelse 

Majoriteten av planerade 
underhållsåtgärder är utförda enligt plan 
men vissa åtgärder har behövt skjutas upp 
på grund av ekonomiska skäl. 
Kostnadsökningar under året har varit 
större än beräknat. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Inventering av kommunens bestånd (inom 
nämndens ansvarsområde) och därefter 
färdigställa underhållsplaner. 

 Pågående Åtgärder utförda i enlighet med 
underhållsplan för 2022. Ny underhållsplan 
för 2023 antagen och kostnadsberäkning 
av åtgärder fortsätter under 2023. 

Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Årsvis genomgång av de avtal som har gått ut 
under året. 

 Större avvikelse Sammanställning utförd men tillgängliga 
resurser har prioriterat nytillkommande 
avtalsförhållanden som ett resultat av 
bland annat kajen-projektet. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom 
nämndens ansvarsområde). 

 Pågående Samtliga kända avtalsförhållanden har 
inventerats och kompletteras löpande. 

Utveckla och förvalta geografisk information och kartor 

Risk: Mark med restriktioner 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 
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Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS 
systemet. 

 Större avvikelse Stickprov visar på behov av fortsatt arbete 
med att uppdatera och komplettera GIS-
lagret för arrendeavtal. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Inventering av gåvobrev, arrenden, grön- och 
blåplan etc och informationen läggs in i GIS 
systemet 

 Pågående med 
avvikelse 

Inventering av arrenden pågår löpande och 
läggs in löpande i GIS-skikt. 

Inventering av gåvobrev har ej påbörjats 
och vilken information som skall läggas in 
från grön- och blåplan är ej beslutat. 

2.2 Bygga samhälle 

Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader 

Risk: Tidsbegränsade bygglov 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Lägesrapport på samtliga tillfälliga lov  Ingen avvikelse Tillfälliga lov under nämndens ansvar finns 
sammanställda. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Inventera och sammanställa tillfälliga bygglov.  Avslutad Inventering och sammanställning utförd. 

2.3 Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd  Ingen avvikelse Rutinen att anmäla delegeringsbeslut 
fungerar. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbildning, information och påminnelse om att 
rapportera delegeringsbeslut 

 Avslutad Utbildning/information kring grunderna för 
delegeringsbeslut samt vikten av att 
delegeringsbeslut anmäls finns på 
intranätet och nya medarbetare 
informeras i och med introduktion till 
nyanställda i enlighet med förvaltningens 
checklista för nya medarbetare. 

2.4 Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

 Mindre 
avvikelse 

Uppföljning av privata utförare 2022 och 
plan för uppföljning av privata utförare 
2023 rapporteras som eget ärende till 
nämndsammanträdet den 2023-02-16. 
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Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Information och utbildning för berörda  Avslutad Information och utbildning sker med 
nyanställda samt med berörda inför att nya 
avtal börjar gälla. 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade 
rutiner 

 Avslutad Uppföljning av privata utförare 2022 och 
plan för uppföljning av privata utförare 
2023 rapporteras som eget ärende till 
nämndsammanträdet den 2023-02-16. 

Vara/tjänst och pris stämmer med 
beställning/avtal 

 Avslutad Görs löpande vid beställning, driftmöten 
och attestering av fakturor. 

2.5 Administrera ekonomi 

Redovisa 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen 
och attestordningen. Attestförteckningarna är 
fullständiga och uppdaterade. 

 Ingen avvikelse Inget att åtgärda 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 

 Avslutad Nya chefer inom förvaltningen har 
utbildats kring regler för fakturahantering 
av ekonomienheten. Information finns på 
intranätet. 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har 
datum och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

 Ingen avvikelse Inget att åtgärda 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Löpande kontroll  Avslutad Löpande kontroller har genomförts av 
ekonomienheten. 

Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.  Ingen avvikelse Stickprov har utförts med genom kontroll 
av underlag och belopp för kundfakturan. 
Inga avvikelser. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 

 Avslutad Rutin finns på plats för tvåhandsprincipen. 
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2.6 Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Hantera handlingar 

Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Kontrollmoment Bedömning Kommentar 

Andel kompletta akter  Ingen avvikelse Samtliga ärenden kompletta vid 
stickprovskontroll. 

 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Följa rutin för att avsluta ärenden  Avslutad Rutin för avslut av ärenden fungerar. 

2.7 Informera och kommunicera 

Informera och kommunicera externt 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Förebyggande åtgärder Status Kommentar 

Genomgång av stadsbyggnadsförvaltningens 
kommunikationsrutin 

 Avslutad Åtgärden är genomförd och hela enheten 
har fått en genomgång av förvaltningens 
kommunikationsrutin. 

Nyttjande av kundtjänstsystem  Avslutad Tekniska enheten använder sig av stadens 
kundtjänstsystem. Nyttjandet av systemet 
utvecklas löpande. 
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Årsbokslut kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.  

1) Kommunstyrelsen årsbokslut 2022 godkänns.  
2) Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.   

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2022. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänstutlåtande årsbokslut kommunstyrelsen 2022, 2023-02-24 
Årsbokslut kommunstyrelsen 2023 
Nämndens nyckeltal KS 2022 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret                             

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 
 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Ansvar och uppdrag 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka 
på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp 
de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för 
i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
(särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning. 
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Viktiga händelser 
Hovrätten gav Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten 
Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea 
hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och 
företaget Fastec har betalat totalt 43,2 miljoner kronor plus ränta i skadestånd och ersättning till 
Vaxholms stad. Totalt har kommunen erhållit 57,7 mnkr. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Under 2022 har projekteringen slutförts och 
godkänts. Upphandlingen av etapp 1, del av huvudentreprenaden har avbrutits under det gångna 
året och en ny upphandling gjordes för hela området. Denna upphandling har också avbrutits i början 
av 2023 och nytt upphandlingsunderlag kommer att tas fram efter dialog med marknaden. 
Upphandling av produktion av stödelement i betong har upphandlats under hösten 2022. Trots 
förseningen enligt ovan beräknas tidplanen hålla så att kajrenoveringen är klar för invigning under 
2026. 

Översyn av budget- och bokslutsprocessen 
Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
beslutades att antal bokslutstillfällen minskas från sju till fem per år. Det togs även beslut om att 
tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet är att frigöra tid till att arbeta med analyser och 
utveckling i verksamheten. 

Budgetprocessen har även setts över och på kommunfullmäktige i september togs beslut om en ny 
mål- och budgetprocess för Vaxholms stad som gäller från och med 2023. En av förändringarna är att 
mål- och budget beslutas i juni istället för november. Syftet är att förenkla, skapa tid för utveckling 
och öka planeringsförutsättningarna för kommunens verksamheter. 

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget 
Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur 
situationen utvecklas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att ett tryggt mottagande 
för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från 
Migrationsverket kan erbjudas. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem ökar. 
Samtliga förvaltningar har arbetat med förberedelser och planering i olika kris- och 
immigrationsrelaterade frågor. 

Exploatering Norrberget inklusive nytt SÄBO 
Exploateringen på Norrberget har under året fortsatt. Exploatören Besqab har i sin första etapp 
påbörjat uppförandet av husen inom kvarteret Eken och kvarteret Skutan. Under september månad 
tillträdde Besqab etapp 2. Parallellt med exploatörens arbeten har kommunen fortsatt sin 
projektering för ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget. Förvaltningen gavs under 
senhösten ett uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för alternativa platser för ett SÄBO och 
beslut i frågan tas under våren 2023. Under året har Roslagsvatten också påbörjat och utfört en 
nödvändig omläggning av VA-ledningar i Hamngatan. 

Organisationsförändringar stadsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har från och med 1 juli genomfört justeringar av organisationen. Staben 
har blivit en egen enhet med en nytillsatt enhetschefstjänst samt tagit över all 
GIS/geodataverksamhet från övriga enheter på förvaltningen. Staben hyser också funktioner för 
juridik, verksamhetscontroller, verksamhetsutveckling och kommunikation. Från 1 juli är också 
fastighetsenheten och tekniska enheten en gemensam enhet. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och 
service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha 
möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Målvärdet är inte uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet  

Utbildning kring delegering och ny mall för tjänsteutlåtande 
Insatser har gjorts för att utbilda förvaltningarna kring grunderna för delegering och anmälan av 
delegeringsbeslut med särskilt fokus på chefer. 

En ny mall för tjänsteutlåtande är framtagen och implementerad där fokus har varit att förenkla 
mallen samt nya rubriker har lagts till avseende barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv. Under 
våren har även en Visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens webbplats i 
enlighet med ny lagstiftning som gäller från 1 januari 2022. 

Genomförda mätningar och utvärderingar 
En nämndutvärdering har genomförts av kommunens förtroendevalda med uppdrag i 
kommunstyrelsen och nämnder i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom identifiera 
eventuella utvecklingsområden. Resultatet av utvärdering har presenterats för kommunstyrelse och 
nämnder under hösten 2022. 

En stöd- och servicemätning har genomförts av kommunledningskontoret med målgruppen alla 
chefer i Vaxholms stad. Syftet med mätningen var att undersöka hur chefer inom Vaxholms stad 
upplever stödverksamheternas stöd- och service och utifrån underlaget ha förutsättningar för att 
genomföra förbättringar. Resultatet visade att majoriteteten var nöjd eller mycket nöjd med 
kommunledningskontorets stöd och service. 

Slutfört projekt för processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Arbete har fortgått med projektet för processbaserade dokumenthanteringsplaner där genomgång 
av stadsbyggnadsnämnden skett under hösten/vintern. Projektet är därmed slutfört. 

Uppskattad utveckling av Viktigt i Vaxholm 
Under 2022 har arbetet med Viktigt i Vaxholm utvecklats. En upphandling av formgivning 
genomfördes och gav en ”ny” Viktigt i Vaxholm. Den nya tidningen har mötts av stor uppskattning 
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och arbetet med tidningen i nytt format kommer att utvärderas under 2023. Målgruppen ”barn och 
ungdom” lyfts i varje nummer i syfte att än mer träffsäkert nå denna målgrupp och deras målsmän 
med information från Vaxholms stad. 

Bättre dialog mellan kommun och näringsliv 
För att skapa bättre dialog mellan kommun och näringsliv så har under året bland annat fyra 
näringslivsfrukostar hållits och elva företagsbesök genomförts. Kommunen har även genomfört tre 
utbildningar om offentlig upphandling (i samarbete med Företagarna Vaxholm och representanter 
för Destination Vaxholm) samt har Företagarna Vaxholm deltagit vid näringslivsberedningens möten 
samt i dialogen kring centrumutveckling. 

Snabb hantering av frågor från media 
Fortsatt under 2022 har trycket på snabba svar från media varit högre än normalt, med anledning av 
kommunens arbete under både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. 
Kommunikationsenhetens bedömning är att enheten lyckats väl med att tillsammans med 
verksamheterna ge media snabba svar på den bredd av frågor de har till kommunen, både under 
"normalläge" och under den intensiva fas som de senaste åren inneburit. Verksamheterna svarar ofta 
på enkäter och tillsammans bidrar detta till en god relation till media. Det bidrar också till Vaxholms 
stad på ett bra sätt finns representerad i sammanställningar som riks- och lokala media presenterar 
över kommuners insatser och resultat inom olika områden. 

Ökad kännedom om hållbarhetsstrategin 
Arbete med att implementera och öka kännedomen om hållbarhetsstrategin har pågått, bland annat 
genom insatser i kommunens planerings- och uppföljningssystem och via kommunikationsinsatser. 
En hållbarhetsredovisning har tagits fram med samma tidsplan och ärendegång som årsredovisning 
2021. Nytt för året var att en sammanfattande bedömning av arbetet under respektive mål har 
införts. Information kring hållbarhetsarbetet för nyanställda har hållits. 

Fortsatt arbete med digital tillgänglighet och stöd kring sociala medier 
Under året har kommunikationsenheten fortsatt arbetet med digital tillgänglighet genom att planera 
och genomföra utbildningar i att skapa tillgängliga pdf:er i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. 
Möten har genomförts med bland annat ledningsgruppen för att befästa kunskaper och skapa 
förståelse för omfattningen av krav på insatser som tillgänglighetsdirektivet ställer på kommuner. 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har startat för att färdigställas i 
början av 2023. 

Kommunikationsenheten har färdigställt en "regelbok" för sociala medier inom Vaxholms stad. 
Arbetet har skett i samverkan med verksamheterna och  syftar till att ge vägledning, stöd och ökade 
kunskaper i de förväntningar och krav som ställs på konton som skapas inom Vaxholms stad. 

Samverkansmodell kring IT-stöd 
Vaxholms stad har under hösten 2022 startat ett projekt för att ta fram en styr- och 
samverkansmodell för att möjliggöra kommunens arbete kring digitalisering. Projektet bidrar till ett 
gemensamt arbetssätt med en tydlig organisation och struktur i samverkan kring IT-stöden på alla 
nivåer genom att ta fram en kommungemensam samverkansmodell. Projektet har tagit fram ett 
utkast till handbok för modellen och påbörjat arbetet att detaljplanera de ingående verksamheterna. 
Samverkansmodellen skall stödja verksamheternas arbete med den digitala miljön. Detta skall 
uppnås genom att skapa förutsättningar och struktur för arbetet. Några beståndsdelar är: att skapa 
och bevara en överblick över verksamheternas och stadens digitala miljö, inrätta roller och forum för 
strukturerad samverkan och skapa en årsplan för arbetet per verksamhet. 

Säkerhetsarbete 
Kommunens säkerhetsarbete har under året till stor del handlat om hantering av nationella, 
regionala och lokala konsekvenser till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Fokusområden för året 
var kontinuitetsplanering och informationssäkerhet. Kontinuitetsplanering bedrivs i sikte på att 
samhällsviktig verksamhet ska fortsätta kunna levereras under störda förhållanden. 
Informationssäkerhetsarbetet har bland annat omfattat penetrationstester som genomförts i syfte 
att identifiera brister i IT-säkerheten. Vaxholms stad har även under 2022 genomfört en 
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omorganisation för att en säkerhetsenhet ska finnas på plats. I oktober 2022 anställdes en 
säkerhetschef på heltid. 

Kommunen har under hösten 2022 knutit frivilliga organisationer och näringslivet närmare 
kommunen i det gemensamma krisberedskapsarbetet. Detta har skett genom ett gemensamt 
krishanteringsforum som leddes av kommunchef under hösten med över tjugo deltagande 
representanter från mer än tio aktörer, bland annat Polismyndigheten, Svenska kyrkan och Waxholm 
OK. Vid kommunstyrelsens sammanträde i november togs beslut om att alla tillsvidareanställda, som 
kan omfattas av allmän tjänsteplikt, krigsplaceras. Krigsplaceringen sker i Vaxholms stads 
organisation som helhet och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för 
krigsplacering. 

Analys av indikatorer  
Från SCB:s medborgarundersökning kommer indikator "medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%)". Här har en ökning skett från föregående år med 8,7 procent 
och målnivån på 60 procent uppnås. Dock ligger kommunen under benchmarking-värdet som är 66,8 
procent. Skillnaden mellan utfall för män och kvinnor är liten på 0,5 procentenheter (kvinnor 63 
procent och män 62,5 procent). 

Från samma undersökning kommer även indikator "Insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda medborgare (%)". Här har kommunens resultat minskat med 7,1 procent 
till 11,6 procent, dvs. 11,6 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska 
stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Målnivån för 
2022 fick uppskattas då undersökningen skulle göras om och målnivån har nu nedjusteras för 2023 
från 40 procent till 21 procent. Indikatorn "Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)" 
kommer från den servicemätning som har genomförts i kommunen för telefon och e-post. Utfallet 
har ökat med nio procent från föregående år. Dock ligger den fortsatt under målnivån och 
benchmarkvärde. 

Vad gäller Nöjd Kund-index företagsklimat så fortsätter utfallet i en nedåtgående trend och ligger 
strax under målvärdet för 2022. SKR bedömer NKI över 70 som ett högt betyg. De områden som har 
minskat mest för Vaxholms stad är information och kompetens. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
50%   
25%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

 54,1 % 62,8 %  60 % 66,8 % 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar 
på fråga) (%) 

69 % 58 % 67 %  73 % 75 % 

 Insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

 18,7 % 11,6 %  40 % 23,3 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 79 77 71  73 75 

Benchmark-värde för "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga)(%)” är medelvärdet för kommuner som har deltagit i 
Servicemätning telefon och e-post 2022. Utfall för 2020 saknas för indikatorerna från SCB medborgarundersökning då undersökningen 
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gjordes om inför 2021 års mätning. 

Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. 
Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land 
och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras. 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Målvärdet är inte uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Delaktighet 
Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. I 
exempelvis kajprojektet har olika grupper av invånare vid flera tillfällen getts möjlighet att lämna in 
förslag och synpunkter. 

Kulturmiljöprogram 
Ett kulturmiljöprogram ska vara klart under 2023 och visa hur kommunens kulturmiljövärden ska 
kunna tillvaratas. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när 
kulturmiljöprogrammet är framtaget. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022-2024 antogs 13 juni 2022. Riktlinjerna är ett 
strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att planera, bygga och förvalta 
bostadsbeståndet inom kommunen. 

Rindö hamn och vattenområde kv. Tullbommen 
Inom Rindö hamn och Oscar-Fredriksborg pågår fortsatt genomförande av befintlig detaljplan samt 
detaljplanering för ytterligare bostäder. Inom befintlig detaljplan för Rindö hamn etapp 1, Dp 394, 
har radhus uppförts samt bygglov inlämnats för ett ytterligare flerbostadshus. 

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408, antogs av 
kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga kraft den 12 mars 2022 och sedan dess 
har nödvändig lantmäteriförrättning pågått och projektering för ny anslutningsväg påbörjats. 

Planförslaget för Rindö hamn etapp 4, inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, har varit ute på samråd. 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. 
Denna detaljplan är en del av ett byte av fastigheter som skedde i samband med kommunens 
återköp av tomten där Rindö skola finns belägen. Byggrätten för denna detaljplan ska enligt 
köpeavtalet avseende Rindö skola motsvara den byggrätt, inom Rindö hamn, etapp 1, Dp 394, som 
exploatören innehade på skolfastigheten. 

Den 2 juni 2022 fick även förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för vattenområdet för Kv. 
Tullbommen m.fl. i syfte att ge småbåts- och vattenverksamheter av olika slag möjlighet att 
utvecklas. 

Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner och förberedelser för att digitalisera enligt nya 
lagkrav pågår. 

 

144



Kommunstyrelsen, Årsbokslut 2022 9(20) 

Handelsutredning  
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en handelsutredning inklusive behov av och 
lämplig placering för en större livsmedelsbutik. Arbetet pågår beräknas vara klart under våren 2023. 

Hastighetsplan 
En hastighetsplan tas fram för att skapa ett underlag för att öka kunskapen om 
trafiksäkerhetsarbetet och hur hastighetsnivå på motortrafiksfordon påverkar andra värden i staden, 
samt fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. 

Implementerat projektledningsverktyg 
Upphandlat projektledningsverktyg har under året implementerats på exploateringsenheten. Med 
digitalt stöd av våra stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt skapas en stabilitet för framdriften av 
kommunens stora ekonomiska investeringar. Denna stabilitet omfattar förbättrad och effektiviserad 
projekthantering vilket förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god 
livsmiljö för invånarna. 

Resarö mitt 
Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och 
cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av 
bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet 
samt förbättrad skolfastighet. Under året har Lantmäteriet påbörjat handläggning av nödvändiga 
förrättningsansökningar. På grund av oklara omständigheter kring tomtindelningar har förrättningen 
till vissa delar dragit ut på tiden dock beräknas sökta förrättningar vara klara under första delen av år 
2023. 

Inom Resarö mitt har under hösten en upphandling av projekteringsledare och en 
projektorganisation påbörjats för att projektera allmänna anläggningar i form av gång- och 
cykelbana, ny cirkulationsplats, parkeringar, tillfartsvägar och avlämningsplatser. En oberoende 
kalkylator har handlats upp och en kostnadsberäkning har utförts för allmänna anläggningar. Därtill 
har en fastighetsvärderare utfört en värdering av de olika kommunala fastigheterna som kan bli 
föremål för markanvisning. 

Inom Resarö mitt pågår även ett byggprojekt i form av ombyggnation av Resarö skolas lokaler. Syftet 
är att tillgodose skolans behov genom att effektivisera lokalanvändandet och förbättra flöden i 
befintlig lunchmatsal. Under hösten 2022 erhöll projektet ett inriktnings- och genomförandebeslut. 

Domaren 15 
På Vaxön har exploateringsavtal och detaljplan för Domaren 15, dp 416 färdigställts. Ärendet 
återremitterades på kommunfullmäktige den 12 december 2022. Detaljplanen är en väsentlig del av 
det så kallade stadsmiljöavtalet där staten genom Trafikverket delfinansierar en stor del av 
renoveringen av kajen. 

Cirkulationsplats Engarn 
Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. 
Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas våren 2024. 
Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

Ny ishall  
Ett lokalprogram togs fram under året av tekniska enheten i samarbete med idrottsföreningarna. 
Lokalprogrammet har antagits politiskt och ligger till grund för övrigt planeringsarbete med en ny 
ishall. En arkitekt har under 2022 påbörjat skissarbetet för en ny ishall. En kalkylator har handlats upp 
och en kostnadsberäkning för projektet beräknas inom kort finnas framtagen. Under inledningen av 
år 2023 kommer förvaltningen att söka ett politiskt inriktningsbeslut. 

Tillbyggnation av Vaxö skola 
Tillbyggnation av två nya slöjdsalar och tre lektionssalar planeras på Vaxö skola. 
Upphandlingsunderlag håller på att tas fram för projektet. 
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Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. 

Under 2022 har projekteringen slutförts och godkänts. Upphandlingen av etapp 1, del av 
huvudentreprenaden har avbrutits under det gångna året och en ny upphandling gjordes för hela 
området. Denna upphandling har också avbrutits i början av 2023 och nytt upphandlingsunderlag 
kommer att tas fram efter dialog med marknaden. Upphandling av produktion av stödelement i 
betong har upphandlats under hösten 2022. Trots förseningen enligt ovan beräknas tidplanen hålla 
så att kajrenoveringen är klar för invigning under 2026. 

Vaxholm stad har köpt in bänkar och belysningsstolpar från gestaltningsprogrammet och placerat ut 
dessa för allmän beskådan i kajområdet. Tanken är att både sakkunniga och lekmän ska kunna titta, 
känna och uppleva den utrustning som det finns planer på att anlägga under genomförandet. 

Kommunen har erhållit stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att 
motprestationer för stödet genomförs löpande. Under 2022 har till exempel cykelräknare på Kullön, 
cykelparkering på Lägret och parkering vid Söderfjärdsskolan utförts. 

Arbete med klimat- och sårbarhetsanalys 
Ett förslag till klimat- och sårbarhetsanalys är färdigställd och en kortversion ska tas fram för att 
kunna publiceras på webben. GIS-verktyg har kompletterats med resultaten av kartläggningen och 
informationen på webben har utvecklats. En workshop för kommunens verksamheter och externa 
intressenter hölls i april och bidragsmedel har slutrapporterats till Länsstyrelsen. 

Analys av indikatorer 
Indikatorn "Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)" kommer från 
SCB medborgarundersökning och har minskat med 10,6 procent från föregående år och ligger nu 
under 85 procent av målvärdet. Kommunen ligger dock över benchmarking-värdet. Vid jämförelse 
mellan män och kvinnor är männen lite mindre nöjda (kvinnor 69,4 procent jämfört med män 62,5 
procent). 

Indikatorn "Upplevd trygghet utomhus, andel (%)" hämtas från SCB medborgarundersökning. Det är 
en kombination av frågorna när det är mörkt respektive ljust ute. Här har värdet försämrats med 3,65 
procent. Utfallet ligger dock över både målnivån och benchmark-värde. "Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, årskurs 9, andel (%) totalt" kommer från stockholmsenkäten och utfallet visar att ungdomar 
i kommunen känner sig trygga utomhus kvällstid totalt sett. Resultatet överstiger både målnivån och 
benchmark-värde. Dock finns det en skillnad mellan upplevd trygghet mellan flickor och pojkar med 
24 procent (flickor 73 procent och pojkar 97 procent). För den vuxna befolkningen på frågan trygghet 
utomhus konstateras samma skillnad i resultatet mellan män och kvinnor. Anledningarna till dessa 
skillnader i upplevd otrygghet är komplext och baseras troligtvis på en mängd faktorer. Det 
grundläggande fysiska övertaget hos män/killar bidrar till maktobalans mellan könen. Samhällets 
fokus på frågan genom mäns våld och ”metoo” kan även vara bidragande orsaker till en ökad 
medvetenhet. Oron för sexuellt våld är betydligt högre hos tjejer/kvinnor än hos killar/män. 
Statistiskt sett är det dock mer troligt att killar/män utsätts för våldsbrott ute sent kvällstid än 
tjejer/kvinnor. 

För indikator "Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger Vaxholms stad 
över målnivån och har ökat med 1,7 procent från förra mätningen. Kommunen ligger dock under 
benchmark-värdet på 83,3 procent. Kvinnor är något mer nöjda än männen med 66,2 procent 
jämfört med 61,3 procent. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Medborgare som rekommenderar andra 
att bo i kommunen, andel (%) 

 76,6 % 66 %  80 % 65,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)  95 % 91,35 %  90 % 85 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt 

84 % 72 % 85 %  80 % 71 % 

 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda 
medborgare andel (%) 

 62 % 63,7 %  50 % 83,3 % 

Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Beskrivning 

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar 
verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling.. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Målvärdet är uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Hållbart medarbetarskap 
Arbetet med att göra Vaxholm stad till en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart medarbetskap har 
fortsatt under 2022. Temat för året är medarbetarskap. I maj till juni genomfördes en 
värdegrundsdag där forskaren Stefan Söderfjäll gav en digital föreläsning kring medarbetarskap. 
Dagen genomfördes uppdelad inom respektive förvaltning där en film på föreläsningen 
presenterades och därefter följde diskussioner och reflektioner om vad det innebär att vara 
medarbetare i Vaxholm stad. 

Distansarbete 
Riktlinjer för distansavtal har tagits fram för Vaxholms stad. Riktlinjen beskriver Vaxholms stad 
strategiska inriktning gällande distansarbete. Kommunen strävar efter att ha ett generöst 
förhållningssätt till arbetets förläggning, där så är möjligt. Utgångspunkten i överenskommelsen bör 
vara frivillig, ömsesidig och bygga på tillit och förtroende. 

Kompetensförsörjningsplaner 
En gemensam kompetensförsörjningsplan identifierar hur Vaxholms stad ska arbeta bland annat med 
frågan om ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Planen beräknas behandlas i kommunstyrelsen i 
mars 2023. 

Analys av indikatorer 
Vaxholm stad fortsätter ha högt resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) och 
ledarskapsindex har ökat med ytterligare en enhet. Utfallen för båda indikatorerna ligger både över 
målnivån och benchmarkvärdet för 2022. Vid jämförelse mellan könen så skiljer sig värdet för 
ledarskapsindex med sex enheter där männen har 90 och kvinnor har 84 poäng. För totalindex skiljer 
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det sig med två enheter där män har 86 och kvinnor 84 poäng. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex 

82 84 84  82 81 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

82 85 86  82 80 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och 
jämlika livsvillkor. 

Beskrivning 

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en 
meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara 
hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 God utbildning för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
 Hälsa och välbefinnande 
 Jämställdhet 
 Minskad ojämlikhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet  

Främja psykisk hälsa och föräldraskapsstöd 
På hållbarhetsenheten ligger samordningsansvaret kring arbetet med att främja psykisk hälsa genom 
riktade stimulansmedel samt universellt föräldraskapsstöd genom det lokala nätverket 
Familjecentrum. En årsredovisning med genomförda aktiviteter 2021 (såsom Dans för hälsa, 
uppsökande arbete Kronängsskolan, Resurshund för minskad skolfrånvaro samt studien Fyrklövern 
- hur mår våra unga) har slutförts och gått politiskt. En projektplan för 2022 års planerade insatser för 
stimulansmedel har sammanställts. I år fortsatte arbetet med resurshund för ökad skolnärvaro, ökat 
fokus på psykisk hälsa på Kronängsskolan genom ungdomspedagoger samt pilotprojekt genom en ny 
träffpunkt för människor med psykisk ohälsa och beroende. Resultaten från studien kring hur unga 
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mår lanserades den 31 maj och lärdomar och resultat från studien har spridits via workshops och 
information ut till verksamheterna. 

Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt. Två digitala föreläsningar riktade till 
föräldrar har erbjudits med teman NPF och mående efter pandemin. Deltagarantalet vid tillfällena 
var lågt. Föreläsningarna marknadsfördes via Facebook och Lotsen. Föräldrastödsutbildningarna ABC 
och Älskade förbannande tonåring har rullat under våren med bra deltagarantal. 

Lugnt läge inom olika verksamheter 
Inflödet av anmälda brott är fortsatt lågt. Regelbundna avstämningar i trygghets- och 
säkerhetsgruppen visar på lugnt läge inom de olika verksamheterna och få rapporteringar kring oro, 
otrygghet och skadegörelse. Polis och kommun fortsätter att arbeta brottspreventivt med 
verksamhetsbesök och inplanerat operativt arbete. 

Drogförebyggande arbete och stockholmsenkäten 
Inom det drogförebyggande arbetet har fokus legat på information ut till föräldrar inför valborg, 
antilangningsinsatser vid Systembolaget och utskick till 20-åringar i kommunen, droginformation till 
elever samt nattvandring under helger. Stockholmsenkäten, en undersökning kring elevers 
levnadsvanor och levnadsvillkor, genomfördes i Vaxholm mellan sport- och påsklov i årskurs 9. 
Resultaten redovisades i september. 

Utvecklingsprojekt om nulägesverktyg  
Vaxholms stad har inlett ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Vallentuna kommun, Länsstyrelsen, 
Karolinska Institutet samt RISE, kring framtagandet av ett pedagogiskt och samordnat nulägesverktyg 
som visar på barn och ungas levnadsvanor och levnadsvillkor. 

Analys av indikatorer 
Indikatorn "Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)" kommer från 
SCB medborgarundersökning. Årets utfall på 96,6 procent ligger i linje med utfallet 2021 och 
överstiger både målnivån och benchmark-värde. För indikatorn "elever årskurs 9 som tycker livet är 
riktigt härligt att leva andel (%) totalt" har det inte skett någon större förändring sedan föregående 
år. Kommunen överstiger benchmark-värde men ligger strax under målnivån på 60 procent. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Kommunen som en plats att bo och leva 
på, andel nöjda medborgare (%) 

 97,1 % 96,6 %  75 % 94 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt 
härligt att leva, andel (%) totalt 

55 % 59 % 58 %  60 % 57 % 

Nämndens mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service. 

Beskrivning 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 
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Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet 
Vaxholm stad har under 2020–2022 deltagit i Sverige kommuner och regioners (SKR) 
utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet med verktyget jämställdhetsintegrering. I april 
avslutades projektet. 

I projektet jämställdhetsintegrerades övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för 
likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. 

Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, 
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Detta tack vare att det finns 
kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och kommunledningen 
samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. 

Utvecklingsarbetet inom jämställdhet fortgår. Detta genom deltagande i det nationella nätverket för 
modellkommuner vilket samordnas av SKR och fortsatt implementering av jämställdhet i 
organisationen, bland annat genom tjänsteutlåtanden. Uppföljande insats har även skett gentemot 
medarbetare inom jämställt bemötande på samtliga förvaltningars APT. 

Analys av indikator 
Statistik uppdelad på kön redovisas där det är möjligt. Insatser görs för att stärka analysarbetet där 
även jämställdhetsperspektivet beaktas. Där det noteras stora skillnader i resultatet mellan könen 
kan åtgärder tas fram inom det systematiska förbättringsarbetet, genom beslut inom 
tjänsteorganisationen eller genom att lyftas inom den politiska organisationen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder 

  
Delvis 

 
Delvis    

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

Beskrivning 

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energi och effektiva transporter i den 
kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende 
och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Agenda 2030 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbar konsumtion och produktion 
 Hållbara städer och samhällen 
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Analys 

Målvärdet är uppnådd. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Klimatkartläggning genomförd 
En klimatkartläggning redovisades till kommunstyrelsen i februari. Därefter fick hållbarhetsenheten i 
uppdrag att ansöka om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. Den tematiska 
ledningsgruppen i mars hade temat klimat och klimatanpassning. Ett förslag till klimat- och 
sårbarhetsanalys har tagits fram med stöd av konsult och medel från Länsstyrelsen. GIS-underlaget 
som visar klimatrisker har förbättrats och en riskbedömning av kommunens fastigheter har gjorts. 

Ökat intresse för energi- och klimatrådgivning 
Energi- och klimatrådgivningen har haft ett kraftigt ökat intresse för energifrågor. Ett stort antal 
rådgivningar har genomförts samt seminarier och kampanjer kring laddstolpar och solceller. 
Information om energi- och klimatrådgivningen har publicerats i kommunens olika 
informationskanaler. Ett tema kring plast har genomförts i tidningen Viktigt i Vaxholm och på 
Facebook. Tre övergivna båtar har skrotats. 

Åtgärder för att minska avfallsmängder 
Åtgärder för att förbättra sortering och minska avfallsmängder i kommunens verksamhet har pågått 
under året. Den nya återvinningscentralen invigdes i april med förbättrade möjligheter till 
återvinning och återbruk. Skräpplockardagar har genomförts med ett stort engagemang från skola 
och förskola. I Håll Sverige rents ranking av kommunerna och deras arbete med nedskräpning och 
Grön flagg kommer Vaxholm på plats 28, en förbättring med 9 placeringar jämfört med 2021. 

Beräkningar av klimatpåverkan har gjorts för skolskjutsar, byggnationen av SÄBO, kommunens 
tjänstebilar, måltidsverksamheten samt för energieffektiviseringsåtgärder. 

Resurs- och klimatsmarta medarbetare 
Andelen medarbetare som anger i medarbetarundersökningen att de har goda förutsättningar för att 
agera resurs- och klimatsmart har ökat från 77 procent 2021 till 79,7 procent 2022. Även andelen 
som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart har ökat från 83,1 procent 2021 till 91,4 
procent 2023. 

Samarbete med upphandlingsenheten har fortsatt vad gäller inköp av förbrukningsmaterial och 
miljökrav i upphandling. 

En informationskampanj kring globala målen och vad man kan göra som individ har lagts ut externt 
på Facebook och internt på Stimmet. Kampanjen har även synts i kommunhuset med emojis och en 
avslutande tävling. 

Analys av indikatorer 
Insamlat mat och restavfall, kg/person har minskat sedan 2021 med 42 kg per person vilket ses som 
en positiv utveckling. Antalet miljöbilar i kommunorganisationen når målnivå för 2022 med 60 
procent.  Totala antalet bilar har minskat och är nu endast 15 st jämfört med 18 st 2019 och 17 bilar 
2021. Då ingick också några hyrbilar. Miljöbilsdefinitionen har ändrats ett antal gånger vilket gör det 
svårt att följa. Från 2023 finns ett annat nyckeltal, fossiloberoende fordon. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 217 243 201  203  
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

61,1 % 65 % 60 %  60 %  

 Antal resor (påstigningar) per invånare 
gjorda med kollektivtrafik 

    100  

Antal resor (påstigningar per invånarna gjorda med kollektivtrafik) har inte kunnat mätas under 2022 och utgår som indikator 2023. 

Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Beskrivning 

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska 
öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka 
ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 
 Hav och marina resurser 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Deltagande i Pilot Stockholms aktörsforum 
Vaxholms stad har deltagit i Pilot Stockholms aktörsforum. Projektet samlar personer och aktörer 
som är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling från olika sektorer. Ett lokalt 
åtgärdsprogram har tagits fram som omfattar vattenförekomsterna Norra och Södra 
Vaxholmsfjärden samt Kodjupet. Programmet har beslutats av kommunstyrelsen. 

Skrotbåtar har transporterats bort 
Övergivna skrotbåtar har inventerats och två mindre båtar och en mellanstor segelbåt har tagits upp 
och transporterats bort med hjälp av bidrag från Båtskroten. I samverkan med Värmdö kommun och 
Skärgårdsstiftelsen har ett informationsmaterial tagits fram, riktat till båtägare som besöker 
småbåtshamnar och naturhamnar. Arbetet kring biotopskyddet i Siviken har avstannat i avvaktan på 
en fastighetsägarutredning. 

Tekniska enheten har genomfört en vassröjning i Eriksömaren och ett skötselprogram har tagits fram 
för att underlätta den fortsatta skötseln av våtmarken. Under andra halvåret har tjänsten som 
vattenstrateg varit vakant vilket har medfört att allt planerat arbete inte har kunnat genomföras. 

Arbete med beslutad Grönplan 
Grönplanen antogs av kommunstyrelsen i februari. Arbete är påbörjat med att implementera planen 
och ta fram en handlingsplan. En inventering av pollinerare har genomförts under sommaren. 
Arbetet inom målet har huvudsakligen genomförts av kommunekologen på planenheten. 

Analys av indikator 
Under 2022 kontrollerade Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 156 enskilda 
avloppsanläggningar i Vaxholm. Av dessa konstaterades 115 ha godtagbar rening. Målet uppnås 
därmed inte. De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har till stor andel varit äldre 
anläggningar som passerat sin tekniska livslängd och som inte uppfyller gällande krav på rening. 
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Nämnden kommer även under de kommande åren att granska äldre anläggningar med dålig rening. 
Indikatorvärdet förväntas därmed inte nås förrän tidigast 2026. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

72% 66% 74%  80 %  

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver 
hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Den underliggande verksamheten i kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budgeten. Det är 
flera mindre positiva avvikelser som summerar upp till 1,2 procent på totalen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0,4% 0,7% 1,2%  0 % 0% 

Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 
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Mål 

1. Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

2. Vaxholm har en god stadsmiljö. 

Indikatorer 

Indikatorer där 
utfall ej uppnått 
minst 85 procent 
av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes 
i plan 

(år/mån
) 

1) 
Medborgarunder
sökningen 
- Invånarnas 
möjlighet till 
insyn och 
inflytande över 
kommunens 
beslut och 
verksamheter är 
bra, andel (%) 

 18,7 11,6  40 40 23,3 2022/01 

2) 
Medborgarunder
sökningen - Kan 
rekommendera 
andra att flytta 
till kommunen, 
andel (%) 

 76,6 66,0  80 80 65,2 2023/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1) Genomföra en utredning med datainsamling 
och intervjuer för att fördjupa kunskapen om 
låga siffror när det gäller allmänhetens syn på 
politik, politiker, förtroende och inflytande 
enligt beslut på KS 221124 §177. 

Kvalitetscontroller 20230831 

2) Fortsatt följa indikatorn över tid. Kvalitetscontroller 20231231 

Beskrivning av planerade åtgärder 

1) Förvaltningen tar hjälp av ett externt företag för att utreda våra låga siffror när det gäller 
allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande i enlighet med beslut på KS 
20221124 §177.  

2) Förvaltningen fortsätter följa indikatorn över tid då det är för tidigt att dra några slutsatser utifrån 
utfallet. Vaxholm stad ligger även över benchmark-värdet (i jämförelse med Stockholms läns 
kommuner). 
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Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2021 

KLK och PLU -65,9 -66,3 0,3 33,5 

Politisk verksamhet -5,7 -5,9 0,2 -5,0 

Revision -0,8 -0,8 0,0 -0,8 

Storstockholms brandförsvar -5,9 -6,1 0,2 -5,9 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd -1,8 -2,0 0,1 -2,2 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,1 0,2 -0,9 

Jämförelsestörande poster* 165,6 0,0 165,6 96,8 

Periodens resultat 84,5 -82,1 166,6 115,4 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 166,6 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
jämförelsestörande poster kopplat till exploateringsverksamheten och intäkter för rättstvisten om 
Campus idrottshall. Den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster visar en 
positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. 

Jämförelsestörande poster* Bokslut 2022 Bokslut 2021 

Exploateringsintäkter 155,6 112,2 

Exploateringskostnader -8,7 -15,4 

Rättstvist Campus idrottshall 19,1 0,0 

Nedskriven investeringsprojekt -0,3 0,0 

Periodens resultat 165,6 96,8 
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Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

IT -0,7 -2,0 1,3 

Det nya normala -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 -0,5 0,5 

Rådhuset -0,1 -3,0 2,9 

Summa -1,4 -6,0 4,6 

IT - Färre inköp av IT relaterade produkter och har genomförts jämfört med budget. 

Det nya normala - Lokalanpassning har skett i kommunhuset för att möjliggöra fler mötesrum och 
samtalsrum. 

GIS-plattform - Behovet av att investera i en ny GIS-plattform kvarstår men har skjutits fram i tiden. 

Rådhuset - Renoveringen av rådhusets fönster och fasad har inletts under 2022 men dem stora 
kostnaderna förväntas komma under 2023. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 

 
78 % 80 % 72 %  85 % 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

 
63 % 41 % 48 %  48 % 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel 
av maxpoäng (%) 

 
80% 77% 85%  84% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
82 85 86  80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
81 83 84  80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
89 91 90  82 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
82 84 84  81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
81 83 84  81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
84 87 86  81 

Svensk näringslivsranking, enkät 

 
210 181 166   

Livsmiljö 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
120 91 70   

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
23,3 21,8    

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,6 3,6    

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
8 7 12   
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
55 % 58 % 53 %  49 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
55 % 59 % 58 %  57 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
55 % 64 % 62 %  65 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
32,4% 33,5% 33,4%  31,3% 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
47 42 44  44 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
68 64 60  63 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
58 52 51  54 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
39 47 41   

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
 97,1 % 96,6 %  94 % 

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%), kvinnor 

 
 97,5 % 96 %  94,6 % 

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%), män 

 
 96,8 % 97,2 %  93,4 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
1,7 % 2,2 % 1,8 %  3,3 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
80 % 62 % 73 %  60 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
90 % 81 % 97 %  82 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
84 % 72 % 85 %  71 % 

Upplevd trygghet utomhus, andel (%) 

 
 95 % 91,35 %  85 % 

Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare 
andel (%) 

 
 62 % 63,7 %  83,3 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
1,82 1,74 1,67   

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 90,7 % 88,1 %  79,1 % 
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Ekonomi 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) 

 
0,4% 0,7% 1,2%  0% 

Volym 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
70 % 63 % 78 %   

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
69 % 77 % 77 %   

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
74 % 62 % 68 %   
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

161



 
 

Tjänsteutlåtande 
2023-03-02 

Änr KS 2022/2.042 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Årsredovisning Vaxholms stad 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för 2022 godkänns 
2. Reservering till resultatutjämningsreserven görs med 55 miljoner kronor.  
3. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet för koncernen uppgår till 244,2 mnkr och för kommunen till 247,7 mnkr. Resultatet för 
kommunen är 220,9 mnkr bättre än budget.  

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har en god ekonomisk hushållning 2022. 

Nämnderna har överlämnat sina årsredovisningar som information. Dessa finns som bifogade handlingar 
till ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2022 

Årsredovisning Vaxholms stad 2022 

Barn- och utbildningsnämndens årsbokslut 2022 

Socialnämndens årsbokslut 2022 

Kommunstyrelsens årsbokslut 2022 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut 2022 

Stadsbyggnadsnämndens årsbokslut 2022 

Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnds årsredovisning 2022 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2022 

Vaxholm Smeden 3 AB årsredovisning 2022 

Rindö skoltomt AB årsredovisning 2022 

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB årsredovisning 2022 

Vaxholmsvatten årsredovisning 2022 

Roslagsvatten årsredovisning 2022 

Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2022 

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga 
personalförhållanden och förväntad utveckling. 

Hänt i Vaxholm 2022  

Digitaliserad tillsyn för bättre sömn 
Som ett led i målet att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom socialförvaltningen kan 
Vaxholms stad nu erbjuda digital tillsyn på natten. Tillsyn kan beviljas för den som känner stark oro 
över att inte kunna larma själv. Istället för fysisk nattillsyn, där 
hemtjänstpersonal besöker hemmet för att titta till brukaren, 
installeras en kamera. 

Toppresultat för Vaxholms skolelever 
Skolverkets statistik för läsåret 2021/2022 visar åter mycket goda 
resultat för Vaxholm. 92,3 procent av Vaxholms elever i årskurs 9 
hade godkänt i alla ämnen, vilket är tredje bästa kommun i 
Sverige. Genomsnittet i Sverige var 74,1 procent. 

Rondell vid Engarn 
I början av augusti började Trafikverket arbetet med att bygga om 
Engarns vägskäl till en cirkulationsplats . Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken. Ombyggnationen väntas vara 
klart i slutet av 2023. 

Solceller på Resarö skola har driftsatts 
En solcellsanläggning har installerats på taket på Resarö skola som 

ett led i Vaxholms stads energieffektivisering.  

Återvinningscentralen invigd 
Återvinningscentralen på Eriksövägen har nu öppnat igen efter ett 

års renovering. Trafikflödet har gjorts om på området och det går 

nu att sortera fler material än tidigare, till exempel hård- och 

mjukplast, stoppade möbler och impregnerat trä. 

Översyn av budget- och bokslutsprocessen  
Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 

beslutades att antal bokslutstillfällen minskas från sju till fem per år. Det togs även beslut om att 

tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet är att frigöra tid till att arbeta med analyser och 

utveckling i verksamheten.  

Budgetprocessen har även setts över och på kommunfullmäktige i september togs beslut om en ny 

mål- och budgetprocess för Vaxholms stad som gäller från och med 2023. En av förändringarna är 

att mål- och budget beslutas i juni istället för november. Syftet är att förenkla, skapa tid för 

utveckling och öka planeringsförutsättningarna för kommunens verksamheter.  
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Arbete med att stärka likvärdighet och trygga utbildningsmiljöer 
Under våren har utbildningsförvaltningen haft fortsatt fokus på att genomföra åtgärder som stärker 

likvärdighet och tryggare utbildningsmiljöer. Låg- och mellanstadieskolorna har genomfört en 

satsning på att skapa trygga raster och eleverna i årskurs 8 har fått utbildning i YAM (Youth aware of 

mental health). YAM är ett program där ungdomar på högstadiet uppmuntras lära sig att samtala 

om psykisk hälsa. 

Nyinvigning på biblioteket 
På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket och programmet lockade många besökare. 

Dagen var också en uppstart för att uppmärksamma att biblioteket funnits på Hamngatan 19 i 50 år. 

Biblioteket har fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lokalen och 

utbudet. 

Skolhund stöttar elever i Söderfjärdsskolan 
I några månader under vårvintern har Söderfjärdsskolan arbetat med 
skolhunden Juni. Hennes kloka lugn gav skolelever stöd under 
lektionerna.  Ett mindre antal elever har fått arbeta med skolhunden, 
var och en med en egen plan utifrån elevens behov.  

Företagare bjöds in till digital inspiration 
Ett 20-tal Vaxholmsföretag deltog i april när Vaxholms stad tillsammans 
med Telia ordnade inspirationseventet Bli digital. Företaget på fickan, cybersäkerhet och 
möjligheter att koppla ihop olika administrativa system var några av de ämnen som togs upp. 

Nytt utegym på lägret 
Ett nytt utegym står nu färdigt på Lägret mitt i Vaxholm. Gymmet består av sju olika stationer av stål 
där man kan träna både styrka och kondition. På platsen där gymmet har byggts låg tidigare en av 
Lägrets boulebanor. Den bana som är kvar rustas upp till tävlingsstandard.  

Grönt gräs på Resarö 
Efter många års förberedelser har Resarö fotbollsplan fått konstgräs 
istället för grus. Upprustningen av den gamla grusplanen är ett samarbete 
mellan Vaxholms stad och IFK Vaxholm. Projektet finansieras delvis 
genom crowdfunding, alltså ekonomiska bidrag från privatpersoner. 

Gratis mensskydd i skolor 
Från och med hösten finns gratis mensskydd på alla Vaxholms 
grundskolor. Beslutet att införa gratis mensskydd är en av satsningarna i 
barn- och utbildningsnämndens mål och budget för 2022–2024. 

Besöksrekord på årets kulturnatt  
Fredagen den 14 oktober firades årets Kulturnatt och bjöd på ett variationsrikt utbud av kultur på 
hemmaplan. Kulturnatten lockade många besökare, uppskattningen är att det var besöksrekord. 
Workshops, författarbesök, visning av Villa Akleja och familjefilmen Göta kanal 4 var 
programpunkter där gratisbiljetterna snabbt tog slut. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunen 2022 2021 2020 2019 2018 

Befolkning 11 899 11 996 11 886 12 003 12 023 

Varav 0 år 82 85 90 80 103 

Varav 1-5 år 550 563 578 636 657 

Varav 6-15 år 1 657 1 729 1 743 1 807 1 815 

Varav 16-18 år 561 552 550 503 512 

Varav 19-64 år 6 297 6 396 6 335 6 444 6 470 

Varav 65-79 år 2 141 2 135 2 070 2 054 2 026 

Varav 80 år och äldre 611 536 520 479 440 

      

Befolkningsförändring -0,8% 0,9% -1,0% -0,2% 1,6% 

      

Skattesats, kr 19,30 19,78 19,78 19,78 19,78 

      

Antal årsarbetare      

Sjukfrånvaro 7,50% 7,40% 7,6% 5,9% 5,9% 

      

Årets resultat, mnkr 247,673 145,94 33,3 17,2 14,6 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 33,1% 20,1% 4,8% 2,5% 2,3% 

      

Tillgångar, mnkr 1 198,0 1 015,5 962,3 958,7 909,2 

Tillgångar, kr/invånare 100 678 84 657 80 961 79 874 75 618 

      

Eget kapital, mnkr 759,4 511,7 365,8 332,5 321,7 

Eget kapital, kr/invånare 63 822 42 660 30 776 27 699 26 759 

      

Skulder och avsättningar, mnkr 438,5 503,8 596,5 626,3 587,5 

Skulder och avsättningar, kr/inv 36 856 41 997 50 185 52 176 48 859 

Varav lån till kreditinstitut, mnkr 191,5 260,0 360,0 410,0 380,0 

Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare 16 094 21 674 30 288 34 158 31 606 

      

Investeringar, mnkr 78,8 62,0 42,6 84,6 46,5 

Investeringar, kr/invånare 6 618 5 165 3 586 7 047 3 869 

Självfinansieringsgrad 398,3% 303,1% 177,2% 66,8% 112,7% 

      

Soliditet 63,4% 50,4% 38,0% 34,7% 35,4% 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 53,0% 37,7% 24,1% 20,0% 19,7% 
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Kommunkoncernen 

 
2022 

 
2021 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

Årets resultat, mnkr 244,2 146,0 35,5 22,6 14,2 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 32,7% 20,1% 5,1% 3,3% 2,2% 

      

Tillgångar, mnkr 1 566,6 1 340,2 1 267,0 1 248,5 903,9 

Tillgångar, kr/invånare 131 660 111 720 106 594 104 015 75 173 

      

Eget kapital, mnkr 776,5 532,4 384,1 348,6 315,6 

Eget kapital, kr/invånare 65 261 44 380 32 215 29 044 26 250 

      

Skulder och avsättningar, mnkr 790,0 807,8 882,9 899,9 588,3 

Skulder och avsättningar, kr/inv 66 395 67 340 74 278 74 971 48 924 

      

Soliditet 49,6% 39,7% 30,3% 27,9% 34,9% 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 41,6% 30,1% 19,7% 16,7% 19,2% 
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Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. 
Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier 
kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande själv 
eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är betydande, 
anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild 
betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.  

 

Inflytande i bolag och organisationer 

• Vaxholm Smeden 3 AB (100 %) 

• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %) 

• Rindö skoltomt AB (100 %) 

• Vaxholms fästnings museum AB (15 %) 

• Roslagsvatten AB (12,6 %) 

• Vaxholmsvatten AB (1,0 %) 

• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %) 

• Inera AB (0,16 %) 

• Kommuninvest ekonomisk förening 

Vaxholm Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten 
Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms 
förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras 
genom stadens förvaltning.   

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets 
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen 
utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i 
bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.   
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Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.  

Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på 
en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa 
dess fortlevnad men också att kunna vara med och påverka utvecklingen. 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner – Österåker, Vaxholm, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även 
uppdraget att hämta avfall. 

Vaxholmsvatten AB är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet 
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av 
bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.  

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för 
kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar 
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.  

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att 
erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera 
koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare 
och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017. 

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 294 kommuner och regioner. Medlemsantalet ökar ständigt. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

Staden är medlem i följande kommunalförbund: 

• Norrvatten 

• Storstockholms Brandförsvar 

• Samordningsförbundet Södra Roslagen 

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet 
till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde 
största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vaxholms vattenverk, Görvälnverket, ligger vid 
Mälaren i Järfälla kommun. 

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. 
Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att 
minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten 
omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret har personal i beredskap dygnet 
runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och 
internationell snabbinsatsstyrka. 

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska områden svara för en 
finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska 
avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa 
uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. 
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Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras 
idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 

Staden har två gemensamma nämnder: 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillsammans med Täby kommun 

• Överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö kommun 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH), är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby 
kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, 
matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är 
också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel. 

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 
2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de 
flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka 
kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och 
Nacka. 

Sammanställda räkenskaper 
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholm Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. 

• Vaxholm Smeden 3 AB (100 %) 

• Roslagsvatten AB (12,6 %) 

Privata utförare  
Kommuner får enligt kommunallagen1 lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat 
utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande 
ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi.  

I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilka 
utförare kommunen har avtal med. 

 
 
 
 
 
 
 

 
110 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) 
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Socialnämnden 
Verksamhet Utförare 

Bostad med särskild service (gruppbostad och 

servicebostad samt daglig sysselsättning enligt LSS) 

Olivia omsorg 

Särskilt boende för äldre  Förenade Care  

Hemtjänst Olir AB 

Kontaktperson  Nordströms assistans 

Daglig verksamhet enligt LSS Olivia omsorg 

Öppen vård missbruk StepOne 

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS) Nordströms Assistans 

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av 

BUN:s avtal) 

Sverige taxi  

Tvätt Samhall AB 

Mat IBISCUS Catering AB/Eatery 

Inköp Mathem 

 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Verksamhet Utförare 

Fastighetsförvaltning Roslagen energi och driftteknik AB 

Snöröjning Peab AB 

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB 

Markskötsel JRF Mark AB 

TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 

Waxholm AB 

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 

Waxholm AB 

Lokalvård ISKO AB – tom 2022-02-28. 

Rengörare Näslund fr.o.m. 2022-03-01. 

Primär FM fr.o.m. 2022-03-01. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhet Utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB 
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Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och 
Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika 
utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.  

Uppföljning och resultat 
Enligt program för mål och uppföljning av privata utförare2 ska kommunstyrelsen i kommunens 
årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av 
denna.  

Arbetet med uppföljning har genomförts enligt plan och uppföljning av uppföljningsplan för 2022 
har redovisats för berörd nämnd.  

Barn- och utbildningsnämnden har en privat utförare inom verksamhetsområdet skolskjuts. 
Uppföljningen visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag men vissa brister har 
förekommit. Den främsta bristen är klagomålshantering vilket har åtgärdats genom kravställning på 
klagomålshanteringen i nytt avtal samt att leverantören har ett nytt system och rutin för 
hanteringen.   

Nämnden för teknik, fritid och kultur har åtta privata utförare och uppföljning sker bland annat 
genom driftmöten, stickprovskontroller, regelbundna avstämningar, tillsyn och kontraktsmöten. 
Inom fastighetsförvaltning har ett behov av genomföra en större åtgärd inom belysningsarmaturer 
identifierats då ny lagstiftning förbjuder försäljning av gamla lysrör. Byten kommer utföras löpande. 
För markskötsel har det identifierats ett behov att genomföra större åtgärder för kommunens 
lekplatser som är nedslitna och inom markskötsel och reception/vaktmästeri Campus Vaxholm 
önskas bättre hantering av administrativa åtgärder såsom återrapportering. Inga större avvikelser 
eller behov av fördjupad uppföljning har noterats för nämndens privata utförare.  

Socialnämnden har elva privata utförare och beroende på verksamhetens omfattning och inriktning 
utförs exempelvis följande kontrollpunkter: kontroll av utförarens ekonomiska förutsättningar, 
kontroll av tillståndsbevis, dokumentgranskning och inspektioner av lokaler. Uppföljningen visar på 
ej godkända kontrollmoment hos några utförare. Det handlar bland annat om finansiella risker och 
hur avvikelsehanteringen fungerar och behov av medvetandegöra hantering av avvikelser för all 
personal. För verksamhetsområdet Utföra omvårdnad SoL har planer ej lämnas in till förvaltningen 
enligt avtal och åtgärd krävs.  

Uppföljning av uppföljningsplan 2022 och plan för uppföljning 2023 för berörda nämnder redovisas i 
ett separat ärende till kommunstyrelsen vid sammanträdet i mars 2023.   

 
2 Änr: KS 2019/208.055 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt 
en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, 
mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och 
processledning. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholms stads vision är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad ska 
utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.  

Visionen lyder: Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara 
en kulturell skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda 
invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till 
skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, 
delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. 
Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är 
att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och 
rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil. 

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  

 

Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 
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Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning 
av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive 
nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter 
fram områden utifrån det uppdrag som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. 
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån ett antal indikatorer 
med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på väg att uppnå målen. Resultatet 
följs upp och redovisas i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket 
ger utrymme för verksamheten att med utgångspunkt i kunskaper om verksamheten identifiera vad 
som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar prioriterade 
fokusområden och insatser utifrån ett nuläge. Strukturen medför att medarbetarnas kunskap, 
erfarenhet och engagemang tas tillvara.   

 

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad. 

Mål- och budgetprocess 
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren, 
vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. 
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att 
föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden 
och mål. 

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren. 

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-
information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder 
det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med 
övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska 
fördelningar. 
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Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 

Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.  

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamheten finns krav på 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete3 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa 
upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp 
verksamheten. Andra exempel är riskanalys och processledning. 

Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden 
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i 
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och 
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för prioritering av enhetens mål framåt inför 
kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet till 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive 
nämnd. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i 
samband med årsredovisningen. 

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda och delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

Privata utförare 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen4 anger, fastställt ett program för mål 
och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare5. Programmet för mål och 

 
3 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
4 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725) 
5 Änr: KS 2019/208.055 

178



Rapport 
 
 

16 av 77 

uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att 
programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är 
möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är 
möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna har beslutat om en uppföljningsplan för 
år 2022 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Modell: målområden-mål-indikatorer 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden.  

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om 
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma 
måluppfyllelse, och i slutänden om kommunen har god ekonomisk hushållning.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även 
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

MÅLOMRÅDEN 

KVALITET 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument 
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god 
tillgänglighet och positivt bemötande. 

LIVSMILJÖ 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga 
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social och ekologisk 
hållbarhet. 

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Så görs bedömning av måluppfyllelse 
I delårsrapport samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning 
av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt 
beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. Bedömningen av 
måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta nedan. För 
indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents 
negativ avvikelse. 

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Målet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

målet är uppnått men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Invånare erbjuds en hälsofrämjande 
livsmiljö med god och jämlika 
livsvillkor.  

 

100 %   

 Kommunen som en plats att bo 
och leva på, andel nöjda medborgare 
(%) 

 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan 

 
50 %   

50 %   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv.) 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

• mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2022 
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) 
eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads uppsatta 
kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att Vaxholms 
stad har god ekonomisk hushållning 2022. Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under 
avsnitten för respektive målområde. 

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 

   

50%

25%

25%

54%

25%

21%

35%

58%

9%

66%

12%

23%
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och ekologiska.  

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. Vaxholms stads 
förtroendevalda politiker har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla 
kommunens mål har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra 
den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som 
indikatorn kopplar till. Bedömningen av vilket mål indikatorn kopplar till har gjorts av den 
förvaltning som arbetar inom området.   

 

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Målområde kvalitet 
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 54 
procent uppfylld (grönt), 25 procent på väg att uppfyllas (gult) och 21 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, det vill säga att resultat 
under 2022 avser mätår 2021. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil som pekar uppåt  

innebär en positiv utveckling. Medan en pil som pekar nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

 
Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. (KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

25 %  

50 %  

25 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess 

verksamheter (%) 

 
 54,1 % 62,8 % 

 

60 % 66,8 % 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)  69 % 58 % 67 % 
 

73 % 75 % 

 Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, 

andel nöjda medborgare (%) 

 
 18,7 % 11,6 % 

 

40 % 23,3 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat  79 77 71 
 

73 75 

54%

25%

21%
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Fotnot: Benchmark-värde för "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga)(%)” är medelvärdet för kommuner som har deltagit i 
Servicemätning telefon och e-post 2022. Utfall för 2020 saknas för indikatorerna från SCB medborgarundersökning då undersökningen 
gjordes om inför 2021 års mätning. 

 
Kommentar: Från SCB:s medborgarundersökning kommer indikator "medborgare nöjda med svar 
på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)". Här har en ökning skett från föregående år 
med 8,7 procent och målnivån på 60 procent uppnås. Dock ligger kommunen under benchmarking-
värdet som är 66,8 procent. Skillnaden mellan utfall för män och kvinnor är liten på 0,5 
procentenheter (kvinnor 63 procent och män 62,5 procent). 

Från samma undersökning kommer även indikator "Insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)". Här har kommunens resultat minskat med 7,1 
procent till 11,6 procent, dvs. 11,6 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket 
eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. 
Målnivån för 2022 fick uppskattas då undersökningen skulle göras om och målnivån har nu 
nedjusteras för 2023 från 40 procent till 21 procent.  Indikatorn "Tillgänglighet telefon (andel som 
får svar på fråga) (%)" kommer från den servicemätning som har genomförts i kommunen för 
telefon och e-post. Utfallet har ökat med nio procent från föregående år. Dock ligger den fortsatt 
under målnivån och benchmarkvärde.   

Vad gäller Nöjd Kund-index företagsklimat så fortsätter utfallet i en nedåtgående trend och ligger 
strax under målvärdet för 2022. SKR bedömer NKI över 70 som ett högt betyg. De områden som har 
minskat mest för Vaxholms stad är information och kompetens.  

Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

25 %  

75 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Medborgare som rekommenderar andra att bo i 

kommunen, andel (%) 

 
 76,6 % 66 % 

 

80 % 65,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)   95 % 91,3 % 
 

90 % 85 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt  84 % 72 % 85 % 
 

80 % 71 % 

 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel 

(%) 

 
 62 % 63,7 % 

 

50 % 83,3 % 

Kommentar: Indikatorn "Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)" 
kommer från SCB medborgarundersökning och har minskat med 10,6 procent från föregående år 
och ligger nu under 85 procent av målvärdet. Kommunen ligger dock över benchmarking-värdet. Vid 
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jämförelse mellan män och kvinnor är männen lite mindre nöjda (kvinnor 69,4 procent jämfört 
med män 62,5 procent).  

Indikatorn "Upplevd trygghet utomhus, andel (%)" hämtas från SCB medborgarundersökning. Det är 
en kombination av frågorna när det är mörkt respektive ljust ute. Här har värdet försämrats med 
3,65 procent. Utfallet ligger dock över både målnivån och benchmark-värde. "Upplevd trygghet 
utomhus kvällstid, årskurs 9, andel (%) totalt" kommer från stockholmsenkäten och utfallet visar att 
ungdomar i kommunen känner sig trygga utomhus kvällstid totalt sett. Resultatet överstiger både 
målnivån och benchmark-värde. Dock finns det en skillnad mellan upplevd trygghet mellan flickor 
och pojkar med 24 procent (flickor 73 procent och pojkar 97 procent). För den vuxna befolkningen 
på frågan trygghet utomhus konstateras samma skillnad i resultatet mellan män och kvinnor. 
Anledningarna till dessa skillnader i upplevd otrygghet är komplext och baseras troligtvis på en 
mängd faktorer. Det grundläggande fysiska övertaget hos män/killar bidrar till maktobalans mellan 
könen. Samhällets fokus på frågan genom mäns våld och ”metoo” kan även vara bidragande orsaker 
till en ökad medvetenhet. Oron för sexuellt våld är betydligt högre hos tjejer/kvinnor än hos 
killar/män. Statistiskt sett är det dock mer troligt att killar/män utsätts för våldsbrott ute sent 
kvällstid än tjejer/kvinnor.    

För indikator "Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger Vaxholms stad 
över målnivån och har ökat med 1,7 procent från förra mätningen. Kommunen ligger dock under 
benchmark-värdet på 83,3 procent. Kvinnor är något mer nöjda än männen med 66,2 procent 
jämfört med 61,3 procent.  

Mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och 
medarbetarskap. (KS) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex  82 84 84 
 

82 81 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

ledarskapsindex 

 
82 85 86 

 

82 80 

Kommentar: Vaxholm stad fortsätter ha högt resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) 
och ledarskapsindex har ökat med ytterligare en enhet. Utfallen för båda indikatorerna ligger både 
över målnivån och benchmarkvärdet för 2022. Vid jämförelse mellan könen så skiljer sig värdet för 
ledarskapsindex med sex enheter där männen har 90 och kvinnor har 84 poäng. För totalindex 

skiljer det sig med två enheter där män har 86 och kvinnor 84 poäng.  
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Mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn 
och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i årskurs 9 och når sin 
gymnasieexamen. 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

25 %  

75 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

andel (%) 

 
95,1 % 91 % 92,3 % 

 

92 % 79,8 % 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor  271 265,9 266,7 
 

263 242,4 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)  100 % 100 % 95,4 % 
 

98 % 88,9 % 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)  73,5 % 85,9 % 77,8 % 
 

75 % 72,2 % 

Fotnot: Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner 2021 (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en 
summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

 

Kommentar: Vaxholms kommunala högstadium har sammanfattningsvis fortsatt mycket goda 
kunskapsresultat. Utfallet visar att 92,3 procent av alla elever i årskurs 9 har godkända betyg (minst 
E) i alla ämnen. Det är en högre andel än förra läsåret (91 procent). Utfallet är 3:e högst i riket. Fler 
pojkar (93,8 procent) än flickor (90,9 procent) har godkända betyg alla ämnen.  

Det är en avvikelse både från trenden i riket och länet där flickorna har högre utfall än pojkarna. 
Pojkarnas utfall ligger på samma nivå som föregående läsår (93,8 procent) medan flickornas utfall 
har ökat med över 3 procentenheter (från 87,8 procent). I jämförelse med kommunala utfall i riket 
har Vaxholms pojkar högst utfall. Det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 2021/2022 är 266,7 
poäng vilket är ökning från förra årets resultat på 265,9. Flickornas meritvärde är högre (272,7 
poäng) än föregående läsår (262,2 poäng) medan pojkarnas meritvärde är lägre (260,5 poäng) än 
föregående läsår (269,3 poäng). 95,4 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Pojkarnas 
utfall är 100 procent, vilket är samma utfall som föregående år. Flickorna saknar utfall på grund av 
sekretess hos Skolverket då uppgiften baseras på färre än 10 elever. Enligt Vaxholms egna system är 
93,9 procent av flickorna behöriga till yrkesprogram. Flickornas utfall föregående läsår var 100 
procent. På grund av sekretess används 100 % som utfall om 1-4 elever ej är behöriga. Vaxholms 
stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn Gymnasieelever med examen inom 3 år 
(andel %), folkbokförda i Vaxholm. Utfallet för 2022 är 77,8 procent vilket är en minskning från 
föregående mätning, men överträffar ändå satt målnivå.  
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Mål: Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga 
förskollärare och lärare. (BUN) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

50 %  

50 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation, 

kommunala förskolor, andel (%) 

 
30 % 34 % 31 % 

 

32 % 30 % 

 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 

minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%) 

 
76,3 % 79,5 % 81,7 % 

 

77 % 70,8 % 

Fotnot: Utfall 2022 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen 
för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

 

Kommentar: Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne (81,7 procent) än Stockholms läns kommuner (70,8 procent) och riket 
(71,1 procent). Förskolan når nästan satt målnivå, även om utfallet är något lägre än föregående 
mätning. 2021 var utfallet högt (34 procent) medan utfallet 2022 (31 procent) ligger i linje eller 
något högre än tidigare år (2020: 30 procent, 2019: 31 procent, 2018: 31 procent, 2017: 28 
procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation (31 procent) än snittet i Stockholms län (30 procent), dock lägre än snittet i 
riket (41 procent). 

Mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter. (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25 %   

25 %   

50 %   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 88 %  87 % 
 

90 % 83 % 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-helhetssyn, andel (%) 

 68 %  59 % 
 

80 % 73 % 
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Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

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

 
38 33 25 

 

60 38 

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

 
13 12 9 

 

14 17 

Kommentar: Under hösten utfördes en enkätundersökning till anhöriga till boende inom Vaxholms 
äldreboende. Syftet var att komplettera Socialstyrelsens årliga brukarundersökning eftersom den 
hade lågt svarsdeltagande för Vaxholms del. Svarsfrekvensen för den egna undersökningen var ca 
50 procent. Resultatet indikerar vissa kvalitetsbrister och skillnader mellan de olika 
boendeenheterna.  Den fördjupade granskningen har fokuserat på utförd hälso- och sjukvård för att 
säkerställa att entreprenören uppfyller ställda krav enligt avtal. Resultat och fördjupad analys 
redovisas till nämnd under våren 2023.  

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 
Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 
Trend 

Målnivå 

2022 

BM-värde 

2022 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov  46 59 53 
 

60 65 

 Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5  3,75 3,95 4,25 
 

4  

Fotnot: Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Insikt 2021. Utfall avser 2021 och benchmark-jämförelse är riket. 
Nöjd kund i kart- och mätenkät, saknar jämförbart benchmark‐värde. Indikatorn byter i samband med årsbokslut 2022 namn till Nöjda 
kunder i kart och mätenkät, skala 1-5 för att spegla innehållet bättre. Tidigare benämndes den Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5. Ingen 
ändring har gjorts i enkät eller i mätmetod varför historisk data är oförändrad. 

 

Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i SKR:s serviceundersökning. Resultatet 
redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten 
(bygglovsärenden). Det betyder att utfallet för 2022 avser 2021. NKI-undersökningen omfattar sex 
serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 
Undersökningen sker fortlöpande under året och redovisar deltagarnas upplevelse. Förra 
årets resultat för företag på 73, har inte varit möjligt att följa upp, då antalet företag som besvarat 
varit för få. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner) som vid mätningen 
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2020 var 59 har sjunkit till 53. Nämndens mål är 60. Att NKI sjunkit bedöms bero på att 
handläggningstiderna ökat sedan 2020. 

 
Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. (SBN) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut  3,5 4,7 11,3 
 

5 3,7 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till 

expedierad 

 
12,4 16,5 40,2 

 

12 11,3 

Fotnot: Benchmark (BM) för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser 
föregående år, 2021. 

 

Kommentar: Handläggningstiden i bygglovsärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden 
från att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att beslut ska 
kunna fattas i ärendet) till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden 
från att en bygglovsansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats. Båda indikatorerna har 
förbättrade resultat under årets sista tertial. Från att ha haft 135 ofördelade bygglovsärenden i 
början av januari och 165 i mitten av september har antalet minskat till 43 i slutet av december. 

Minskningen av ej fördelade bygglovsärenden kommer utifrån ökad mängd utfördelning och 
beslutade ärenden men också systematiskt arbete med ärendemängden, t ex genom utplock av 
ärenden som inte kräver bygglov har hanterats och meddelats berörd part. 

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

33 %  

67 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda 

medborgare (%) 

 
 46,2 % 47,5 % 

 

60 % 42,1 % 
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 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) 

 
 68,8 % 78 % 

 

60 % 77,3 % 

 Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 

medborgare (%) 

 
 96,5 % 94,5 % 

 

70 % 93,6 % 

Fotnot: Benchmarking-värde är Stockholms läns kommuner.  

 

Kommentar: För indikatorn ”Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda invånare” 
var det svårt att sätta en målnivå eftersom SCB-frågan var ny för året. En för hög målnivå sattes och 
är justerad för 2023 till 45 procent. Vaxholms utfall för 2022 är högre än benchmarking-värdet. 
Medborgarnas upplevelse av möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar 
har ökat, sannolikt som resultat av hävda pandemirestriktioner. Målnivån för 2023 är 70 procent 
och utfallen kommer att studeras över tid. 
 

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av 

befolkning (%) 

 81,3 % 83,1 % 87,5 % 
 

85 % 91,7%  

Fotnot: Utfall avser 2021, källa Post- och telestyrelsen (PTS). Benchmarking-värde (BM) är Stockholms läns kommuner. 

 

Kommentar: Den redovisade ökningen av tillgång till bredband är den högsta sedan 2018. 
Nästkommande år förväntas en mindre ökning i jämförelse med årets ökning.  

Mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service  

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 NKI-Fastighet  

  
54 

 

57 55 
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Fotnot: Enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen, utfall avser 2021.Benchmarking-värde är rikssnitt av 87 kommuner. 

Kommentar: Indikatorn NKI-Fastighet är ny för 2022 och kommer att utvärderas och följas upp även 
under 2023. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Målområde livsmiljö 
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både 
social och ekologisk hållbarhet.  

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.  

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området livsmiljö. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 
35 procent uppfylld (grönt), 58 procent på väg att uppfyllas (gult) och 9 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning. Resultat under 2022 avser 
alltså mätår 2021. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt   innebär en 

positiv utveckling och en pil nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

Mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. (KS) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

50 %  

50 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

35%

58%

9%
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 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda 

medborgare (%) 

 
 97,1 % 96,6 % 

 

75 % 94 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, 

andel (%) totalt 

 
55 % 59 % 58 % 

 

60 % 57 % 

Kommentar: Indikatorn "Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)" 
kommer från SCB medborgarundersökning. Årets utfall på 96,6 procent ligger i linje med utfallet 
2021 och överstiger både målnivån och benchmark-värde. För indikatorn "elever årskurs 9 som 
tycker livet är riktigt härligt att leva andel (%) totalt" har det inte skett någon större förändring 
sedan föregående år. Kommunen överstiger benchmark-värde men ligger strax under målnivån på 
60 procent.  

Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av 

alla nämnder 
 

 

Delvis Delvis 

 

Ja  

 

Kommentar: Statistik uppdelad på kön redovisas där det är möjligt. Insatser görs för att stärka 
analysarbetet där även jämställdhetsperspektivet beaktas. Där det noteras stora skillnader i 
resultatet mellan könen kan åtgärder tas fram inom det systematiska förbättringsarbetet, genom 
beslut inom tjänsteorganisationen eller genom att lyftas inom den politiska organisationen.  

Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person  217 243 201 
 

203 

 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  61,1 % 65 % 60 % 
 

60 % 

 

 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med 

kollektivtrafik 
 

   

 

100 
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Fotnot: Antal resor (påstigningar per invånarna gjorda med kollektivtrafik) har inte kunnat mätas under 2022 och utgår som indikator 
2023. 

Kommentar: Insamlat mat och restavfall, kg/person har minskat sedan 2021 med 42 kg per person 
vilket ses som en positiv utveckling. Antalet miljöbilar i kommunorganisationen når målnivå för 
2022 med 60 procent.  Totala antalet bilar har minskat och är nu endast 15 jämfört med 18 2019 
och 17 bilar 2021. Då ingick också några hyrbilar. Miljöbilsdefinitionen har ändrats ett antal gånger 
vilket gör det svårt att följa. Från 2023 finns ett annat nyckeltal, fossiloberoende fordon. 

Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. (KS) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-värde 

2022 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 72% 66% 74% 
 

80 %  

Kommentar: Under 2022 kontrollerade Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 156 
enskilda avloppsanläggningar i Vaxholm. Av dessa konstaterades 115 ha godtagbar rening. Målet 
uppnås därmed inte. De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har till stor andel 
varit äldre anläggningar som passerat sin tekniska livslängd och som inte uppfyller gällande krav på 
rening. Nämnden kommer även under de kommande åren att granska äldre anläggningar med dålig 
rening. Indikatorvärdet förväntas därmed inte nås förrän tidigast 2026. 

Mål: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och 
trygga utbildningsmiljöer. (BUN) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, 

kommunala förskolor, andel (%) 

 
96 % 97 % 95 % 

 

96 % 96 % 

 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala 

skolor, andel (%) 

 
80,5 % 90,9 % 88 % 

 

92 % 84 % 

 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala 

skolor, andel (%) 

 
74 % 78,7 % 78 % 

 

81 %  
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Fotnot: Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, 
Nacka, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). För högstadiet målgruppen ändrad från årskurs 9 till 
årskurs 8 varför benchmarking-värde för årskurs 9 2022 saknas. 

Kommentar: Målvärdet är på väg att uppnås. Utfallen i stadens senaste brukarundersökningar visar 
att barnen och eleverna i de kommunala förskolorna och skolorna trivs, är trygga och har studiero. 
Utfallen är stabilt höga både över tid och jämfört med andra kommuner. Utfallen rörande trygghet 
har försämrats något från föregående läsår, men är fortfarande höga.  

95 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn är trygga i 
förskolan. Det är en minskning med två procentenheter från föregående års resultat. Under året har 
förskolorna ökat sin normmedvetenhet och har utvecklat ett normkritiskt tänkande vilket bidrar till 
en trygg och inkluderande förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. 

I grundskolans brukarundersökning uppgav 88 procent av eleverna i årskurs 5 (flickor 86 procent 
och pojkar 92 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett högt resultat även om det är en 
minskning från föregående läsår. 78 procent av eleverna i årskurs 9 (flickor 80 procent och pojkar 
77 procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan, vilket är en marginell minskning från 
föregående läsår.  

Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. (BUN) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 
Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-värde 

2022 

 CO2e per kilo inköpt livsmedel  1,7 1,6 1,6 
 

1,6 1,9 

Fotnot: Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas. 

Kommentar: Målet är uppnått. Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda 
av måltidsenheten. Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i 
Sverige, vilket är positivt. De goda resultaten beror på ett stort engagemang för att minska 
matsvinn och koldioxidpåverkan med utgångspunkt i Agenda 2030. 

Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100 %   
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Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

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

 92 % 88 %  
 

90 % 78 % 

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

 
90 % 81 %  

 

90 % 74 % 

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

 
99 % 88 %  

 

95 % 82 % 

Fotnot: Benchmarking-värde (BM) 2022 avser utfall 2019. Nyckeltalet publiceras inte i Kolada efter 2020. 

 
Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

 54 % 54 % 54 % 
 

60 %  

Fotnot: Indikatorn för förvaltningens digitaliseringsgrad är ej längre tillgänglig via SKR. Förvaltningen har under året gjort en översyn över 
andra lämpliga metoder för att ersätta indikatorn och beslutat att från och med 2023 använda verktyget DiMiOS (Digital Mognad i 
Offentlig Sektor). DiMiOS är en evidensbaserad modell, framtagen vid Göteborgs universitet, som hjälper organisationen att mäta och 
följa upp digital mognad. Modellen är framtagen på regeringsuppdrag av svenska forskare. 

 

Mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN) 

 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, 

procent (%) 

 
86,6 % 97,3 % 93 % 

 

95 %  
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Fotnot: Beställning av kart‐ och mättjänster via webbformulär saknar jämförbart benchmarking‐värde. 

Kommentar: Utfallet för indikatorn Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär har 
sjunkit något och ligger strax under målnivån. Resultatet studeras över tid och information på 
webben har både förtydligats och förenklats för att öka användningen. 

 
Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)   72,1 % 76 % 
 

60 % 76,6 % 

 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel 

nöjda medborgare (%) 

 
 85,7 % 85,2 % 

 

60 % 80,4 % 

 Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. 

skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) 

 
 62,6 % 68,2 % 

 

60 % 71,8 % 

Fotnot: Benchmarking-värde (BM) är Stockholms läns kommuner.  

Kommentar: Indikatorernas målnivåer har höjts för 2023 för att bättre spegla förväntade utfall och 
kommer att studeras över tid.  

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK)
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-

20 år 

 38,1 36,3 30,6 
 

38 30,9 

Fotnot: Utfallet presenteras per publiceringsår (v.48 år 2022), resultatet avser föregående kalenderår (2021), källa riksidrottsförbundet.. 
Benchmarking-värde är Stockholms läns kommuner. 

Kommentar: Redovisat utfall för deltagartillfällen 2022 avser deltagande under kalenderår 2021, 
mitt under pandemin. Antalet deltagartillfällen har minskat kraftigt under pandemin och redovisat 
värde är långt under målnivån. Utfallet för Vaxholm är dock i nivå med benchmarking-värdet för 
Stockholms läns kommuner under motsvarande period. Arbetet med att förenkla och skapa 
förutsättningar för föreningar fortgår. 
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Mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi. (TFK) 
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 

lokaler 

147 146 139 
 

150 

 

Fotnot: Benchmarking-värde saknas för 2022.  

 

Kommentar: Energianvändningen har fortsatt minskat under 2022 och effektivare 
energianvändning ses över kontinuerligt.   

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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Målområde ekonomi  
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den 
kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:  

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, 

- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 66 procent uppfylld (grönt), 
12 procent på väg att uppfyllas (gult) och 23 procent inte uppfyllt (rött). 

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 
avser mätår 2020. 
 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt   innebär en 

positiv utveckling och en pil nedåt   innebär en negativ utveckling. 
 

 

 

Övergripande finansiella mål 

 

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr) 

  100 %   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå BM-värde6 

  Budgetavvikelse (mnkr)  
17,9 mnkr 126,3mnkr 220,9m

nkr  
0 mnkr 0 mnkr 

 

 

 
6 Benchmarking sker med Stockholms län. 

66%

12%

23%
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Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent 

  100 %   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå BM-värde 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)    
4,8 % 20,1 % 33,2 %  

2,0 % 7,5 % 

 

 

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent 

  100 %   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Trend Målnivå BM-värde 

 Soliditet för kommunen    
38 % 50,4 % 63,4 %  

35 % 45,5 % 

 

Nämndernas mål 
 
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 
Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-värde 

2022 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%)  0,4 % 0,7 % 1,2 % 
 

0 % 0 % 

Kommentar: Den underliggande verksamheten i kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot 
budgeten. Det är flera mindre positiva avvikelser som summerar upp till 1,2 procent på totalen.  

 
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN) 
 

Måluppfyllelse (Procent) 

 

50 %  

50 %  
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Indikator 
Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-värde 

2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  1,2 % 1,1 % 2 % 
 

0 % 0 % 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, 

(%) 

 
3 % 13 % 12,3 % 

 

0 % -10,6 % 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)  6,1 % 11,3 % 8,1 % 
 

0 % -5,5 % 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)  -14,7 % -22,7 % -31,4 % 
 

0 % -17,3 % 

Fotnot: Utfall nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) för nettokostnadsavvikelserna gör med Stockholms läns kommuner (ovägt medel). 

 

Kommentar:  Målvärdet är inte uppnått. Under våren 2022 genomfördes en kartläggning för att 
skapa en djupare förståelse för nämndens nettokostnadsavvikelser. Förvaltningschef har genomfört 
ett erfarenhetsutbyte med utbildningsförvaltningar som har liknande förutsättningar som Vaxholms 
stad. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att införa strukturbidrag för fristående 
skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och som har mindre 
undervisningsgrupper. Syftet är att säkerställa en likvärdig strukturell resursfördelning. Genom 
strukturbidrag får aktuella skolor en tryggare finansiering för sin högre organisatoriska kostnad. 

Inom vuxenutbildningen kommer en ny ekonomisk ersättningsmodell för utbildningsanordnarna ses 
över. Syftet är att KCNO ska vara konkurrenskraftig på marknaden och att nya utbildningsanordnare 
vill etablera sig framåt. De kommunala förskolorna och grundskolorna har en budget i balans. 
Arbetet med förbättring av nettokostnadsavvikelsen har fortsatt. Utbildningsförvaltningen har 
systematiserat och förstärkt arbetet med att söka statsbidrag. Resultatet är effektivare processer 
som tar mindre tid med högre kvalitet. 

Förvaltningen har kvalitetssäkrat processen för rapportering av data till SCB för att säkerställa 
korrekt inrapportering av personal, barngrupper med mera. Datan ligger till grund för utfall 
för nettokostnadsavvikelser, effektivitetsindex, barngruppers storlek med mera. 

Under senare delen av 2022 har utbildningsförvaltningens ledning fördjupat kunskapen kring 
Koladas7 nyckeltal gällande nettokostnadsavvikelser. I det arbetet har viktiga faktorer identifierats. 
En faktor är att utbildningsförvaltningen delar på tjänster tillsammans med socialförvaltningen 
vilket kan medföra en utmaning i rapporteringen. Ytterligare en faktor är förvaltningens inre 
bokföring mellan verksamheter och vilka kostnader som ska bokföras på vilket verksamhetsområde 
(exempelvis förskola, grundskola och fritidshem).  

Under 2022 har förvaltningen haft en ökad ekonomistyrning med syfte att 
säkerställa budgetefterlevnad, prognossäkerhet och aktiva åtgärder vid förändring i intäkt. Detta 
sammantaget har gjort att förvaltningen dels följt budget 2022 och dels brutit en negativ trend 
inom nettokostnadsavvikelserna.  

 
7  Kommun- och landstingsdatabasen. 

 

201



Rapport 
 
 

39 av 77 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25 %   

75 %   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%) 

 -25,3 % -23,6 % -23,6 % 
 

0% -11,6% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  -6,3 % -5,8 % -5,8 % 
 

0% -12,5% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  3,7 % 2,4 % 2,4 % 
 

0% 3,5% 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  3,3 % 7,2 % 6,1 % 
 

0%  

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

100 %  

Indikator 

Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  -20 % -11 % -19 % 
 

0 % 0 % 

 Självkostnadstäckningsgrad för 

bygglovsverksamheten 

 
42 % 69 % 35 % 

 

75 %  

Fotnot: Benchmark för självkostnadstäckningsgraden saknar jämförbar tillgänglig information för 2022. 

 

Kommentar: Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i 
procent för hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för 
bygglovsverksamhetens delar som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till 
verksamhetskostnad. Stadsbyggnadsnämnden har för år 2022 en negativ budgetavvikelse på ca -19 
procent och en självkostnadstäckningsgrad på ca 35 procent. Underskottet mot budget beror i 
huvudsak på att bygglovsverksamheten ligger under budget. 
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)
 
Måluppfyllelse (Procent) 

 

33 %  

67 %  

Indikator Agenda 

2030 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Utfall 

2022 

Trend Målnivå 

2022 

BM-

värde 

2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  5,8 % 1,7 % -3,5 % 
 

0 % 

 

 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och 

felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) 

 71,7 101,2 101,5 
 

95 

 

 Vakansgrad lokaler (%)  

 

1,63 

% 

0,65 % 
 

5 % 

 

Fotnot: Benchmarking-värde saknas.  

Kommentar: Nämnden gör på helår ett underskott om -2 mnkr i enlighet med tidigare prognos. 
Underskottet beror till största del på att gatuansvaret haft obudgeterade kostnader för 
öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande åtgärder på gator samt att 
fastighetsavdelningen gör ett underskott på mediakostnader (el, värme och vatten) om -1,4 
mnkr.  Att underskottet inom mediakostnader enbart landar på 10 procent över budget trots 
extrema prisökningar inom energisektorn beror på det fastprisavtal som tecknades 2019 för 
energiförbrukning. Avtalet täcker dock inte nätavgift, energiskatt eller värmeförbrukningen.  

Delar av underskottet vägs upp av flera faktorer där ökade externa intäkter är den största faktorn. 
Detta är ett resultat av en aktiv ekonomisk förvaltning där tekniska enheten arbetar med att förnya 
och omförhandla avtal. Detta arbete kommer vara fortsatt prioriterat närmaste åren för att 
säkerställa att intäkterna möter de generella kostnadsökningarna.  

Utfall på indikatorn kostnad per kvadratmeter för löpande fastighetsskötsel ligger oförändrat på ca. 
100 kr/kvm även i det nya avtalet. I praktiken har dock omvärldsläget resulterat i att 
kostnadsökningar för material och inköp ökat kraftigt mellan 2021 och 2022 varför resultat bör ses 
som positivt.  

Vakansgraden har i och med nytt avtal för campingen samt ”morfarsstugan” på Bogesund  minskat 
kraftigt. Vakansgraden om 0,7 procent är ytterst låg vilket ur ett ekonomiskt perspektiv är positivt 
men innebär också en låg grad av flexibilitet.  

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Global ränteuppgång och hög inflation 
De globala flaskhalsproblemen har gradvis minskat i år. Förutsättningarna för en fortsatt stark 
global återhämtning, i kölvattnet av pandemin, kan därmed sägas ha förbättrats. Men istället väntar 
nu en global inbromsning. Allt mer tyngs global konjunktur av den höga inflationen och den kraftiga 
ränteuppgången. Orsakerna till den höga inflationen är flera. Tidigare positiva efterfrågestörningar 
(till exempel den expansiva ekonomiska politiken i USA) liksom efterföljande negativa 
utbudsstörningar har bidragit. En tydlig utbudschock för Europa är effekterna av kriget i Ukraina, 
vilket har drivit upp flera råvarupriser inklusive priset på energi i Europa. Den ekonomiska politiken 
görs nu mindre expansiv världen över, genom penningpolitiska åtstramningar. Högre räntor 
tillsammans med hög inflation kommer att begränsa tillväxten framöver. 

Kommunernas ekonomiska utsikter 
Inte vid något av de sex tillfällen då SKR de senaste tre åren har ställt frågan om kommande års 
ekonomiska utsikter har svaren från ekonomicheferna varit så entydigt negativa som nu. I princip 
alla bedömer att de ekonomiska förutsättningarna är sämre 2023 jämfört med i år. Det finns flera 
förklaringar till detta. År 2022 verkar, trots en hög inflation, flyktingar från Ukraina och geopolitisk 
osäkerhet sluta som ett bra ekonomiskt år för många kommuner och för sektorn som helhet. Därtill 
ger den höga inflationen kommunerna en riktig pensionssmäll 2023 och det gör att 
kostnadsökningen i sektorn beräknas bli en av de högsta under 2000-talet. Ökade lönekostnader 
och volymökningar framförallt inom äldreomsorgen samt nödvändiga investeringar är också 
förklaringar till förklaringar till dem negativa framtidsutsikterna. 

Pensionsförpliktelser för kommunen och kommunkoncernen 
Pensionskostnaderna beräknas öka kraftigt under 2023 och 2024. De stora ökningarna beror främst 
på inflationsuppgången, men även på löneökningar under pandemin och premiehöjningar i det nya 
pensionsavtalet. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet som 
tecknades mellan SKR och de fackliga organisationerna som gäller från 2023.  

Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Pensionsprognoserna har visat sig vara volatila under flera år vilket får en effekt på resultat och 
ekonomisk ställning. Pensionsförpliktelsen har inte tryggats i en pensionsförsäkring eller 
pensionsstiftelse.  

Pensionsskuld (mnkr) 2022 

Kortfristig skuld, individuella valet 13,0 

Avsättning för pensioner  111.1 

Ansvarsförbindelse  124,9 

Summa 249,1 

 

Händelser efter bokslutsdagen 
Skatteverket har lämnat information till kommunerna den 1 februari 2023 om att det har uppstått 

fel i beräkningarna av kostnadsutjämningen för kommuner för såväl utjämningsår 2022 som 2023. 

Skatteverket har för avsikt att rätta de felaktiga beloppen för båda åren utifrån reviderade uppgifter 

från SCB. För Vaxholms del innebär det cirka 144 tusen kronor i ytterligare skatteintäkter 2022. 
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Vaxholms stad har valt att inte bryta upp bokslutet för att genomföra rättningen under 2022. 

Skatteintäkterna kommer istället tillfalla 2023 års resultat. Vaxholms stad bedömer att beloppet 

inte är väsentligt i förhållande till kommunens totalekonomi. Informationen kom dessutom efter att 

kommunen hade stängt böckerna.   

205



Rapport 
 
 

43 av 77 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Hovrätten gav Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten 
Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea 
hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och 
företaget Fastec har betalat totalt 43,2 miljoner kronor plus ränta i skadestånd och ersättning till 
Vaxholms stad. Totalt har kommunen erhållit 57,7 mnkr. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Under 2022 har projekteringen slutförts och 
godkänts. Upphandlingen av etapp 1, del av huvudentreprenaden har avbrutits under det gångna 
året och en ny upphandling gjordes för hela området. Denna upphandling har också avbrutits i 
början av 2023 och nytt upphandlingsunderlag kommer att tas fram efter dialog med marknaden. 
Upphandling av produktion av stödelement i betong har upphandlats under hösten 2022. Trots 
förseningen enligt ovan beräknas tidplanen hålla så att kajrenoveringen är klar för invigning under 
2026. 
 

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget 
Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur 
situationen utvecklas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att ett tryggt 
mottagande för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd 
från Migrationsverket kan erbjudas. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem ökar. 
Samtliga förvaltningar har arbetat med förberedelser och planering i olika kris- och 
immigrationsrelaterade frågor. 
 

Exploatering Norrberget 
Exploateringen på Norrberget har under året fortsatt. Exploatören Besqab har i sin första etapp 
påbörjat uppförandet av husen inom kvarteret Eken och kvarteret Skutan. Under september månad 
tillträdde Besqab etapp 2. Parallellt med exploatörens arbeten har kommunen fortsatt sin 
projektering för ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget. Förvaltningen gavs under 
senhösten ett uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för alternativa platser för ett SÄBO och 
beslut i frågan tas under våren 2023. Under året har Roslagsvatten också påbörjat och utfört en 
nödvändig omläggning av VA-ledningar i Hamngatan. 
 

Handläggningstider bygglov och tillsynsärenden 
Bygglovsenheten hade vid årets ingång höga ärendebalanser och långa handläggningstider. Från att 
ha haft 135 ofördelade ärenden i början av januari och 165 i mitten av september har antalet gått 
ner till 43 i slutet av december. Antalet pågående tillsynsärenden har mellan juni till december legat 
stadigt runt 282.  
 
I september beslutade kommunfullmäktige att anta stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet. Handlingsplanen innehåller tolv 
åtgärder, varav ett antal är avslutade och arbete pågår med övriga. Efter beslut i 
kommunfullmäktige i december förbereds för ett gemensamt utredningsuppdrag tillsammans med 
Norrtälje kommun inom området bygglovshantering och tillsyn. 
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Ny konstgräsplan 
En ny konstgräsplan har etablerats på Resarö i samverkan med IFK Vaxholm och med delfinansiering 
av Riksidrottsförbundet.  Istället för gummigranulat valdes kork som Ifyllnadsmaterial på 
konstgräsplanen. Anläggningen invigdes i oktober.  

Renovering av återvinningscentralen färdigställd 
Återvinningscentralen på Eriksövägen har nu öppnat igen efter ett års renovering. Trafikflödet har 
gjorts om på området och det går nu att lämna över 20 olika sorteringsfraktioner plus en avdelning 
för miljöfarligt avfall. Nu kan betydligt större mängder materialåtervinnas istället för att brännas. 
Här finns även ett hus för återbruk, byggt av återvunnet tegel, där användbara saker lämnas och tas 
om hand av organisationen Lions och säljs på loppis. I och med färdigställandet av 
återvinningscentralen har kommunen tagit över anlagda dagvattenanläggningar. 

Barn- och utbildningsnämndens höga kostnadsavvikelser 
Barn- och utbildningsnämnden har under flera år haft högre kostnader inom förskolan och 
grundskolan jämfört med riket och länet. Avvikelsen är +12,3 procent inom förskolan och +8,1 
procent inom grundskolan jämfört med fullmäktiges målnivåer. Behoven inom dessa verksamheter, 
dvs antalet barn och elever har minskat under flera år samtidigt som kostnadsmassan inte har 
minskat i samma takt. Åtgärder har vidtagits under flera år för att anpassa kostnadsmassan till 
behoven men dessa åtgärder har inte varit tillräckliga för att uppfylla målnivån om en 
nettokostnadsavvikelse på noll procent. Åtgärder som har genomförts är bland annat 
nedläggningen av flera förskolor, införa ett rektorsområde på Vaxö-Rindö, införa blandklasser på 
Rindö skola och anpassning av personalstyrkan. Befolkningsprognosen för antalet barn i åldrarna 0-
5 år förväntas öka men prognosen är osäker. Befolkningsprognosen för elever i grundskolan mellan 
6-15 år är mer säker och visar en minskning på cirka -9 procent fram till 2029. Fortsatt fokus och 
arbete med barn- och utbildningsnämndens kostnader dem kommande åren är en förutsättning för 
kommunens totala ekonomi i balans och fortsatt hög och jämn kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter. 

Ny fristående förskola 
Den fristående förskolan Flora, med samma huvudman som förskolan Freja, har beviljats tillstånd 
att öppna verksamhet för max 15 barn. Verksamheten bedrivs i Ullbergska gården på Vaxön. 
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Balanskravsresultat 
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.  

Årets balanskravsresultat är positivt. 

Balanskravsutredning 
Bokslut 

2022 
Bokslut 

2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 247,7 145,9 

- Samtliga realisationsvinster - - 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - - 

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 247,7 145,9 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -55,0 - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 192,7 145,9 
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Väsentliga personalförhållanden  

Staden som attraktiv arbetsgivare 

Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för 

att de vi möter får en bra vardag.  

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens behov av kompetens är att Vaxholms stad 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att kommunen kan erbjuda 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och 
god kvalitet. Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, 
verksamhetens utveckling; en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt.  
 
En av Vaxholms stad viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda 
förutsättningar och arbetsvillkor för kommunens redan anställda medarbetare.  Att lyckas med 
detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Personalöversikt 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal anställda 673 858 868 844 666 650 

kvinnor (%) 79 79 76 77 76 75 

män (%) 21 21 24 23 24 25 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 611 489 484 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 76 77 77 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 18 22 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 62 68 

Män deltid (%) 22 23 18 19 3 16 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 103 64 

Antal timanställda 83 113 138 113 74 102 

Fotnot: Förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi. Augusti 2021 
skedde verksamhetsövergång av särskilt boende till Förenade Care AB, därav skillnaden mellan 2020 och 2021. 

 

Andel heltid/tillsvidareanställda 
SKR har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete 
framåt. Heltidsarbete är avgörande för att kommunen ska kunna möta välfärdens stora behov av 
personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet, med överenskommelsen mellan SKR och 
Kommunal, har varit att heltidsarbete ska vara norm i välfärden. Det partsgemensamma arbetet 
”Heltidsresan” är förlängt till 2024-12-31. 
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Andel heltid/tillsvidareanställd per förvaltning december 2022 

 
 
Alla förvaltningar har majoritet heltidsanställda förutom socialförvaltningen där andel 

heltidsanställda har minskat under året. Ett aktivt arbete pågår, främst inom hemtjänst egen regi, 

för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för att fler ska kunna arbeta heltid, men det är 

utmanande och svårt att genomföra. Inom socialförvaltningen är andelen heltidsanställda inom 

hemtjänsten 46 procent. Arbetstidsmåttet på heltid och brukarnas behov sammanfaller inte alltid 

vilket gör att det är svårt att schemalägga och bemanna verksamheten. Under våren 2023 kommer 

ett omtag av heltidsresan att göras för att identifiera och överväga alla möjliga alternativ/lösningar 

som finns för att kunna genomföra en höjning av sysselsättningsgraden i verksamheten och 

samtidigt möte kompetensförsörjningsbehovet. Behovet är stort eftersom demografin visar på en 

betydande ökning av äldre i Vaxholm de närmaste åren, en ökning betydligt högre än 

riksgenomsnittet. Konkurrensen om arbetskraften är redan stor och förväntas öka varför insatser 

för att säkra att Vaxholm har tillräckligt med resurser för att möta kommunala behov är prioriterat.  

Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2022 
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Den 31 december 2022 hade 484 individer en tillsvidareanställning i kommunen och av dem var 75 
procent kvinnor och 25 procent män. Siffrorna visar obetydliga variationer mot 2021, dock en 
höjning inom socialförvaltningen där orsaken är övergången av särskilt boende till privat regi. 

Personalomsättning 
Personalomsättningen för 2022 var 9,8 procent (10,7 procent 2021), exklusive intern rörlighet, det 
vill säga knappt 1 procent minskning i jämförelse med 2021. Förskolan hade en arbetsbristsituation 
inför höstterminen 2022, på grund av vikande barnantal i verksamheten, men efter 
omplaceringsutredning kunde kommunen erbjuda medarbetarna arbete i hemtjänsten egen regi 
och berörda medarbetare tackade ja till erbjudandet. Det resulterade i att Vaxholm stad inte 
behövde säga upp någon på grund av arbetsbrist och det är en del till att personalomsättningen är 
lägre 2022.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,28 10,7 
(25,7*) 

9,8 

*inkl. Verksamhetsövergång särskilt boende till Förenade Care AB 2021-09-01. 

Sjukfrånvaro  
När kommunen avslutade 2021 och gick in i 2022 var det en hög sjukfrånvaro där orsaken till 
frånvaron främst var omikronvarianten av covid-19. Det var först i mars som kommunen kom ner i 
en mer ”normal” frånvaro i jämförelse med tidigare år. De övriga månaderna under året är i nivå 
med 2020 och 2021 vilket också visar att kommunen inte har kommit ner i den nivå sjukfrånvaro 
Vaxholms stad hade innan pandemin och därför hamnar på en hög genomsnittlig procent för året.  

 

 
Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2022.  

Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,5 procent för 2022.   
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Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2022.  

 
Utbildningsförvaltningen har den högsta sjukfrånvaron men är också den största förvaltningen och 
brukar följa den totala sjukfrånvaron i Vaxholms stad. Det som sticker ut, både gällande förra året 
men också i år, är skillnaden mellan den totala sjukfrånvaron och utbildningsförvaltningens 
sjukfrånvaro där utbildningsförvaltningen har ökat vilket inte har varit trenden tidigare. En sannolik 
förklaring är att alla med förkylningssymtom av myndigheter uppmanas att inte utsätta andra för 
smitta vilket ökar sjuktalet, särskilt bland anställda som inte har möjlighet att arbeta på distans.  I 
tillägg uppfattas ordinarie influensa, RS-virus mm vara högre jämfört med tidigare år.  

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har minskat från 48,9 procent 2021 till 46,2 procent för 2022. 
Det kan konstateras att det är korttidssjukfrånvaron som ökar i verksamheterna och under 2023 
kommer Vaxholms stad arbeta med friskfaktorer med stöd av verktyg från Suntarbetsliv. 
Suntarbetsliv har tagit fram åtta områden som är viktiga i arbetet med friskfaktorer.  

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor ökade något från 8,2 procent 2021 till 8,4 procent 2022. För 
män sjönk den totala sjukfrånvaron från 4,8 procent 2021 till 4,6 procent 2022. I åldersgruppen -29 
år har sjukfrånvaron ökat från 4,3 procent 2021 till 5,0 procent 2022 medan det i övriga 
åldersgrupper har minskat, 30-49 år 6,5 procent 2021 till 6,2 procent 2022, 50- år 9,1 procent 2021 
till 9,0 procent 2022.   

 

Sjukfrånvaro 2017 2018  2019 2020 2021 2022 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,6 7,4 7,5 

kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 8,4 8,2 8,4 

män (%) 3,5 3,7 3,6 4,8 4,8 4,6 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,2 4,3 5,0 

30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,9 6,5 6,2 

50- år (%) 5,8 6,8 6,9 9,0 9,1 9,0 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 
dagar) 

47,8 42,7 45,9 39,6 48,9 46,2 

Antal sjukdagar per anställd   25 26 36 38 
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Kompetensförsörjning 

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att Vaxholms 

stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att kommunen kan erbjuda 

stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och 

god kvalitet.  

Exempel på pågående kompetenensutvecklingsinsatser som bidrar till att kommunen behåller och 
vidareutvecklar medarbetare är bland annat satsningar inom förskola där samtliga medarbetare får 
ta del av och vidareutvecklas inom pedagogiska metoder och förhållningssätt. Ett annat exempel är 
att Vaxholms stad samverkar med andra kommuner och årligen erbjuder en grupp kompetenta 
medarbetare en omfattande ledarskapsutbildning, Ledarskapsakademin.   

Under 2022 har Vaxholm stad fortsatt arbetet med värdegrund och kultur. Värdegrund, det 
främjande förhållningsättet samt kommunens ledaridé och medarbetaridé har förtydligats. 
 
SKR förtydligar i sin analys av effektiva kommuner att en god organisationskultur är en avgörande 
framgångsfaktor för kommuners effektivitet. SKR sammanfattar att god organisationskultur 
kännetecknas av tillit, öppenhet och ett tillåtande klimat. En utvecklande, engagerande och nyfiken 
kultur innebär att medarbetare vågar pröva nya arbetssätt vilket är viktigt för möjligheten att 
förbättra resultat och effektivitet.  
 
Arbetet med värdegrund och kultur antas främja effektiviteten men också bidra till att Vaxholms 
stad kan attrahera och behålla kompetens. Under 2022 har en uppdaterad 
kompetensförsörjningsplan tagits fram.  
 

Värdegrund och ledarskap 
Vaxholms stads gemensamma värdeord är samspel, engagemang och respekt och sedan 
implementeringen 2019 finns och är de verklighet i kommunens verksamheter.  

Lönebildningsprocessen har varit fokusområdet 2022 för våra ledare. Den inleddes med en extern 
föreläsare med fokus på lönesättning och lönesamtal och avslutades på hösten med en samsyn 
kring Vaxholms stads gemensamma lönebildningsprocess. I lönebildningsprocessen ingick även 
förändringen av mål och resultatsamtalet. 2023 kommer processen fullt ut implementeras och 
användas. 

Medarbetarskap 
I maj 2022 genomfördes en digital föreläsning som samtliga medarbetare och chefer lyssnade på. 
Föreläsningen handlade om medarbetarskap men också om ett självledarskap i medarbetarskapet. 

Under året har mallen för mål- och resultatsamtal utvecklats och lönekriterierna har förtydligats. 
Lönekriterierna har en tydlig koppling till det förväntade medarbetarskapet med fokus på 
pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet.   

Medarbetarundersökning 
I medarbetarundersökningen för 2022 har alla områdena inom den samlade prestationsnivån höjts 
och de två områden som ska minskas, arbetsrelaterad utmattning (brist på återhämtning) och 
arbetstakt (tempot under arbetsdagen), har gjort det. Risken för arbetsrelaterad utmattning skattas 
fortfarande högt men den uppfattade arbetstakten har utvecklats på ett positivt sätt. Ett positivt 
och starkt resultat med hög svarsfrekvens där Vaxholms stad får kvitto på att vi arbetar med vad 
och hur på rätt sätt.  Medarbetarundersökningen indikerar att medarbetarna uppfattar Vaxholms 
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stad som en attraktiv arbetsgivare där bland annat arbetets meningsfullhet, stolthet över utfört 
arbete, bra stämning på arbetsplatsen samt ledarskap skattas högt i medarbetarundersökningen.  
 
Resultatet skiljer sig mellan de olika verksamheterna men den totala prestationsnivån har gått upp 
2022 till 76,9 att jämföra med 2021 då den var 75,6.  

I undersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart 
medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex är 2022; 84 vilket kan jämföras med 
genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 80. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 
2022 (86), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.  

Jämfört med alla Sverige kommuner ligger Vaxholm stad på 8:e plats (dock har alla kommuner inte 
rapporterat in resultatet än till Kolada) och i Stockholms län på första plats av hittills 20 
inrapporterade kommuner. 
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HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2022 
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Förväntad utveckling 

Demografiska förändringar 
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga 
och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, 
främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står för det 
mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Eftersom alla 
kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets befolkningsstruktur. I 
Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala befolkningsmängden. 
Vaxholm stad prognostiserar en minskad andel barn i grundskoleåldern 6-15 år.  

Kompetensförsörjning är en utmaning 
Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen en av de största 
utmaningarna framöver. Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl 
inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den 
ökade sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad 
personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i 
välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 procent av den tillkommande 
arbetskraftsökningen, enligt organisationen Svenskt Näringsliv. Den statliga satsningen på ett 
utbyggt försvar kräver enligt Försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar 
cirka 64 procent av den ökade arbetskraften.  

Samhällsviktiga funktioner i kris och krig 
Under 2022 har det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats. Utvecklingen påverkar 
Sveriges och i förlängningen Vaxholms säkerhet. Sveriges säkerhet är ett gemensamt ansvar där alla 
ska bidra. Kommunens uppdrag är att garantera sin del i samhällsviktig verksamhet som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande 
behov, värden och säkerhet. I det ingår bland annat att planera för att dricksvatten, skola och 
omsorg säkerställs i fredstida krissituationer och under höjd beredskap.  

Under 2022 genomfördes en nationell strukturreform för krisberedskap och civilt försvar för att ge 
tydligare ansvar och handlingskraft. Samhällets förmåga att följa, analysera och förmåga att hantera 
eller agera på det förändrade säkerhetspolitiska läge kommer fortsatt utvecklas och stärkas.  

Planering av nytt särskilt boende  
Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Vaxholm har socialförvaltningen behov av ett 
nytt särskilt boende. Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2017 ett uppstartsbeslut för 
SÄBO Norrberget, KS 2017-10-26 § 102. Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med 
socialnämnden och socialförvaltningen fram en utredning på ett nytt särskilt boende med 60 
lägenheter. 

Socialnämnden fattade 2022-11-01 beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda alternativa placeringar för byggnation av nytt 
SÄBO och att presentera resultatet i februari 2023. 
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Ny ishall  
Ett lokalprogram togs fram under 2022 av tekniska enheten i samarbete med idrottsföreningarna. 
Lokalprogrammet har antagits politiskt och ligger till grund för övrigt planeringsarbete med en ny 
ishall. En arkitekt har under 2022 påbörjat skissarbetet för en ny ishall. En kalkylator har handlats 
upp och en kostnadsberäkning för projektet beräknas inom kort finnas framtagen. Under 
inledningen av år 2023 kommer förvaltningen att söka ett politiskt inriktningsbeslut. 

Gemensamt reningsverk med Österåkers kommun – ÖVAR AB 

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har 

fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behövs ett 

nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och 

Margretelund. Projektet är påbörjat och planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 

2026.  

 

 

 

  

217



Rapport 
 
 

55 av 77 

Ekonomi och noter 

I denna del redovisas en finansiell analys, driftsredovisning, resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys samt investerings- och exploateringsredovisning. 

Finansiell analys  
Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras kommunens 
ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med den finansiella analysen 
är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Fokus läggs på trender och 
ett helhetsperspektiv. En avstämning mot de finansiella målen görs även i detta kapitel. 

Resultat 
Avsnittet redovisar vilken balans Vaxholms stad har haft över sina intäkter och kostnader under året 
och över tiden. 

Årets resultat 
Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 247,7 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med 
budget är det 220,9 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning uppgår till 33,1 procent. Staden har därmed uppfyllt de finansiella målen 
om ett resultat på minst 2,0 procent av skatteintäkterna samt att budgetavvikelsen inte ska vara 
negativ. Resultatet har i genomsnitt de senaste fem åren varit 12,5 procent.  

Årets resultat 2018 2019 2020 2021 2022 

Årets resultat (mnkr) 14,6 17,2 33,3 145,9 247,7 

Årets resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning 

2,3 % 2,5 % 4,8 % 20,1 % 33,1 % 

 
Nettokostnadsandel  
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi att 
urholkas och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta 
samtliga kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna 
relation till en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den 
totala nettokostnadsandelen om 66,8 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 
33,1 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.  

Nettokostnaden som andel av 
skatteintäkter 

2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamheten 91,0 % 90,6 % 88,0 % 73,2 % 59,7 % 

Avskrivningar 5,8 % 5,8 % 6,0 % 5,7 % 8,8 % 

Finansnetto 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % -1,7 % 

Nettokostnadsandel 97,7 % 97,5 % 95,2 % 79,9 % 66,8 % 

 

Investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både 
beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att 
självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut 
genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar i 
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relation till årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till 398,3 procent och 
genomsnittet för de senaste fem åren är 211,6 procent.  

Investeringar 2018 2019 2020 2021 2022 

Investeringsvolym (mnkr) 46,5 84,6 42,6 62,0 78,8 

Självfinansieringsgrad 112,7 % 66,8 % 177,2 % 303,1 % 398,3 % 

Andel av skatter, statsbidrag och utjämning 7,0 % 12,4 % 6,1 % 8,5 % 10,5 % 

Kapacitet 
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt.  

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansieringsutrymme. Den visar hur stor del av 
stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den 
långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att 
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet 
enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men med en temporär dipp under 2019. 
Kommunens soliditet är 63,4 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.  

Soliditet 2018 2019 2020 2021 2022 

Soliditet enligt balansräkningen 35,4 % 34,7 % 38,0 % 50,4 % 63,4 % 

Soliditet inkl pensionsåtagande 19,7 % 20,0 % 24,1 % 37,7 % 53,0 % 

Förändring av eget kapital (mnkr) 15,4 10,8 33,3 145,9 247,7 

 
Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. 
Skuldsättningsgraden följer samma utveckling som soliditeten. Under året har staden amorterat 
68,5 mnkr till Kommuninvest. 

Skuldsättningsgrad  2018 2019 2020 2021 2022 

Total skuldsättningsgrad 64,6 % 65,3 % 62,0 % 49,6 % 36,6 % 

- Varav avsättningsgrad 6,8 % 7,9 % 9,2 % 10,0 % 9,3 % 

- Varav kortfristig skuldsättningsgrad 13,5 % 12,2 % 12,9 % 14,0 % 9,9 % 

- Varav långfristig skuldsättningsgrad 44,4 % 45,2 % 39,9 % 25,6 % 17,4 % 

Lån till kreditinstitut (mnkr) 380,0 410,0 360,0 260,0 191,5 

 
Stadens intäkter 
En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har 
att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms stads 
primärkommunala skattesats (19,30). 

Stadens intäkter 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetsintäkter (mnkr) 117,1 114,0 117,3 234,4 322,1 

Skatteintäkter (mnkr) 656,3 689,6 706,0 746,2 772,2 

Skatteuttag  19,78 % 19,78 % 19,78 % 19,78 % 19,30 % 
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Risk 
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka stadens resultat och kapacitet. 

Likviditet 
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När 
det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en 
viktig komponent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 203,1 mnkr vid bokslutstillfället. 
Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära 
svackor i likviditeten.   

Likviditet 2018 2019 2020 2021 2022 

Kassalikviditet 66,6 % 77,1 % 72,2 % 82,7 % 237,2 % 

Rörelsekapital (mnkr) -39,9 -21,6 -21,1 -24,4 163,5 

 
Pensionsskuld 
Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner 
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Pensionsprognoserna har under de senaste åren visat sig vara volatila vilket påverkar osäkerheten i 
den ekonomiska planeringen. 

Pensionsskuld (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Kortfristig skuld, individuella valet 12,3 13,7 14,4 14,1 13,0 

Avsättning för pensioner  61,6 75,9 88,4 101,6 111,1 

Ansvarsförbindelse  142,4 140,3 134,2 129,2 125,0 

Summa 216,3 229,9 237,0 244,9 249,1 

 

Borgensåtagande 
Kommunens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB som staden 
äger andelar i. Kommunen har också gått i borgen för ÖVAR AB som ägs av Vaxholmsvatten AB och 
Österåkersvatten AB. Staden har inte varit tvungen att infria något borgensåtagande.  

Borgensåtagande (mnkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaxholmsvatten AB 98,0 98,0 97,4 98,0 125,0 

Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ÖVAR AB         14,8 

Summa 100,0 100,0 99,4 100,0 141,8 

 

Tvister 
Staden har inte några pågående rättstvister av väsentlig karaktär vid bokslutstillfället. 

Kontroll 
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den ekonomiska utvecklingen.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Vid delårsrapporten per augusti månad prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett 
överskott jämfört med budget på 180,4 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 
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220,8 mnkr. Avvikelsen mellan prognosen i augusti och bokslutet beror framförallt på intäkter 
kopplat till hovrättsdomen i rättstvisten om Campus idrottshall.  

Prognostiserad budgetavvikelse, 
nämnderna (mnkr) 

April Augusti Bokslut 

Kommunstyrelsen 140,0 146,0 166,6 

Socialnämnden 12,0 14,1 15,3 

Barn- och utbildningsnämnden 2,9 4,5 7,0 

Stadsbyggnadsnämnden -1,2 -1,2 -1,7 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,0 -2,0 -2,0 

Finansförvaltningen 11,0 19,0 35,7 

Summa 164,7 180,4 220,8 

 

Vaxholms stads finansiella profil 20189–2021 
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har 
utvecklats finansiellt under 2019–2021 i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Detta 
görs med hjälp av ett polärdiagram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den 
granskade kommunen i jämförelse med andra. Diagrammen innehåller dels åtta finansiella 
nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra 
perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt 
kontroll över den finansiella utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det 
finns 26 kommuner i Stockholm och poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som har de 
starkaste observationerna inom varje nyckeltal får en femma, de fem kommuner som följer får en 
fyra. De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer fem kommuner som får en 
tvåa och de tre svagaste kommunerna får följaktligen en etta.  

Nyckeltalen genomsnittliga resultat samt skattefinansieringsgraden av investeringar kan förändras 
kraftigt mellan åren. Orsaken är att det finns en omfattande exploateringsverksamhet bland 
Stockholmskommuner. Exploateringsintäkter påverkar kommunernas resultat och 
självfinansieringsgrad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder till snabba förändringar 
mellan kommunernas placeringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell ställning inom flera 
områden i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län men presterar sämre inom två 
nyckeltal, vilket är skattesats och finansiella nettotillgångar. Vaxholm har sänkt sin skattesatesats 
under 2022 vilket bör resultera i en högre placering i nästa års spindeldiagram. Kommuner som sålt 
delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella 
nettotillgångar. Kommuner med svaga finansiella nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, 
men det finns ett antal kommuner, däribland Vaxholm, som har en god soliditet trots att 
kommunen uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Det innebär att Vaxholm har en stor andel av 
sina tillgångar bundna i anläggningstillgångar.  
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Driftredovisning 
Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen är uppställd så att det går att jämföra 
med resultaträkningens olika delar.  

Driftredovisning per nämnd 

Driftredovisning per nämnd (tkr)                     Intäkter Kostnader Nettokostnad 
Budget 
netto 

Budget- 
avvikelse Innev. år Fg. år Innev. år Fg. år Innev. år Fg. år Innev. År 

Kommunstyrelsen 180,8 120,0 -96,2 -101,4 84,5 18,6 -82,1 166,6 

Barn- och utbildningsnämnden 52,6 50,7 -396,0 -399,3 -343,4 -348,6 -350,4 7,0 

Socialnämnden 38,2 37,7 -225,0 -216,5 -186,8 -178,9 -202,1 15,3 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 106,6 84,9 -165,7 -139,3 -59,1 -54,4 -57,1 -2,0 

Stadsbyggnadsnämnden 3,0 4,9 -13,7 -13,1 -10,7 -8,3 -8,9 -1,7 

Summa nämnder 381,2 298,1 -896,6 -869,6 -515,4 -571,5 -700,7 185,2 

Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m. 0,1 0,2 -11,2 -13,0 -11,1 -12,9 -11,5 0,4 

Kapitaltjänstintäkt 16,1 16,3 0,0 0,0 16,1 16,3 16,0 0,1 

Justeringar enligt resultaträkningen* -75,3 -80,2 73,2 73,8 -2,2 -6,4 0,0 -2,2 

Verksamhetens nettokostnad 322,1 234,4 -834,7 -808,9 -512,6 -574,4 -696,2 183,6 

Skatteintäkter 772,2 746,2 0,0 0,0 772,2 746,2 757,0 15,2 

Generella statsbidrag och utjämning 85,5 89,3 -110,2 -107,8 -24,7 -18,5 -28,9 4,2 

Verksamhetens resultat 1 179,8 1 069,9 -944,8 -916,7 234,9 153,2 31,9 203,1 

Finansiella intäkter 16,9 1,7 0,0 0,0 16,9 1,7 1,5 15,4 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 -4,2 -9,0 -4,2 -9,0 -6,6 2,4 

Resultat efter finansiella poster 1 196,7 1 071,7 -949,0 -925,7 247,7 145,9 26,8 220,9 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 1 196,7 1 071,7 -949,0 -925,7 247,7 145,9 26,8 220,9 

*Raden justeringar avser poster som ej är hänförbara till Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen. Det är bland annat elimineringsposter för internhandeln, generella statsbidrag och finansiella kostnader 

som flyttas från nämndernas resultat till rader längre ned i driftredovisningen. 

Kommentarer 
Bokslutet visar ett resultat på 247,7 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 220,9 mnkr. 
Resultat är 33,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Resultatet 
innehåller flera jämförelsestörande intäkter och kostnader, framförallt kopplat till 
exploateringsverksamheten av Norrberget samt hovrättsdomen gällande tvisten om Campus 
idrottshall (se tabellen för jämförelsestörande poster under rubriken Resultaträkning). Resultatet 
exklusive jämförelsestörande poster är 67,5 mnkr vilket motsvarar ett resultat på 9,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett resultat på 84,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 166,6 
mnkr. Majoriteten av överskottet, 165,6 mnkr beror på exploateringsverksamheten och 
hovrättsdomen kopplat till Campus idrottshall. Den löpande verksamheten håller sin budget och 
genererar ett överskott på 1,0 mnkr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 7,0 mnkr. Överskottet beror på 
lägre volymer, lägre kostnader inom vuxenutbildningen samt lägre utbetalningar för särskilt stöd 
jämfört med budget. 

Socialnämnden 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 15,3 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom externa särskilt boende platser och lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr. Nämnden 
prognostiserade samma underskott i delårsrapporten. Underskottet beror framförallt på högre 
entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg, högre nätavgifter för el samt högre 
kostnader för fjärrvärme.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -1.7 mnkr. Nämnden prognostiserade 
ett underskott i delårsrapporten. Underskottet beror i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats 
till följd av långa handläggningstider. 

Skatteintäkter, Generella statsbidrag och utjämning 
Raden skatteintäkter har en positiv budgetavvikelse på 15,2 mnkr. 3,8 mnkr avser en uppräkning av 
2021 års skatteintäkter. Arbetsmarknaden har utvecklats väl med fler sysselsatta och stigande 
löner. En annan faktor som har påverkat skatteintäkterna positivt är de höjda garantipensionerna. 
Detta har dels skett genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 dels att fler personer 
blir berättigade till garantipension då deras inkomstpension nu kommer att understiga 
garantipensionen. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Raden finansiella intäkter visar ett överskott på 15,4 mnkr. 14,5 mnkr av dessa avser ränteintäkter 

kopplat till hovrättsdomen i tvisten om Campus idrottshall. Resterande överskott avser högre 

utdelningar och borgensavgifter jämfört med budget. Raden finansiella kostnader redovisar ett 

budgetöverskott på 2,4 mnkr. Överskottet beror dels på att kommunen har amorterat mer än 

planerat, dels har ränteläget varit mer gynnsam än planerat.   
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
2022 

Budget 
2022  

Budget- 
avvikelse  

Kommunstyrelsen       

IT -0,7 -2,0 1,3 

Det nya normala -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 -0,5 0,5 

Rådhuset -0,1 -3,0 2,9 

Summa -1,4 -6,0 4,6 

Nämnden för Teknik, Fritid och 
Kultur 

      

Gator och trafik -6,5 -6,8 0,3 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -20,1 -15,0 -5,1 

Hamnar, kajer -4,7 -1,0 -3,7 

Fritid 0,0 -1,0 1,0 

Park och mark 0,0 -1,0 1,0 

Solceller -1,0 -1,0 0,0 

Åtgärder energiplan -0,6 -1,0 0,4 

Gatubelysning -2,3 -3,0 0,7 

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder 0,0 -0,5 0,5 

Cykelräknare -0,2 -0,2 0,0 

Cykelparkering -0,3 -0,5 0,2 

Gräsplan Resarö -3,9 -2,5 -1,4 

Utegym Lägret -0,7 -0,8 0,1 

BUN:s lokalönskemål -0,9 -0,8 -0,1 

Bredband -1,2 -1,0 -0,2 

Markarbete scoutstuga 0,0 -2,0 2,0 

Parkering scoutstuga 0,0 -1,0 1,0 

Nytt bibliotekssystem 0,0 -0,3 0,3 

Tillkommande ÅVC -2,6 0,0 -2,6 

Summa -45,2 -39,4 -5,9 

Barn- och utbildningsnämnden       

Inventarier -1,4 -2,5 1,1 

Summa -1,4 -2,5 1,1 

Socialnämnden       

Digital utveckling 0,0 -0,2 0,2 

Inventarier 0,0 -0,3 0,3 

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

Summa 0,0 -0,8 0,8 

Stadsbyggnadsnämnden       

Digital utveckling 0,0 -0,3 0,3 
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Löpande investering 0,0 -0,1 0,1 

Summa 0,0 -0,4 0,4 

Summa löpande investeringar -48,0 -49,0 1,0 

 

Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
2022 

Budget 
2022  

Budget- 
avvikelse   

Ack. 
Utfall 
2022 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 
/kalkyl 

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

Säbo inkl garage -1,3 -57,0 55,7   -3,9 -278,0 -250,0 -28,0 2018 2025 

Utbyggnad Vaxö skola -2,1 -17,0 14,9   -6,6 -42,0 -33,0 -9,0 2018 2024 

Trafikåtgärder Resarö mitt 0,0 -2,3 2,3   0,0 -48,0 -24,2 -23,8 2022 2025 

Engarn Rondell -1,9 -2,0 0,0   -2,6 -6,7 -6,7 0,0 2021 2024 

Kajprojektet -24,4 -30,0 5,6   -45,4 -380,8 -380,8 0,0 2019 2026 

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan -0,1 -5,0 4,9   -0,9 -1,0 -7,0 6,0 2022 2022 

GC-Rindövägen -0,9 -8,4 7,5   -8,1 -19,2 -19,2 0,0 2019 2023 

Resarö skola ombyggnation -0,1 0,0 -0,1   -0,1 -31,0 -31,0 0,0 2022 2024 

Ishall 0,0 -1,3 1,3   0,0 -90,0 -90,0 0,0 2022 2025 

Summa investeringar -30,8 -123,0 92,2   -67,7 -896,6 -841,9 -54,8     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget- 
avvikelse   

  -78,8 -172,0 93,2 

 

Kommentarer 
Säbo 
Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och högre standard. Inriktningsbeslut är taget 
och förslagshandlingen är framtagen. Högre priser på grund av inflation och indexhöjningar har 
resulterat i en dyrare prognos. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med motivering att 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa placeringar för byggnationen av 
nytt SÄBO att presentera på kommunstyrelsen i februari 2023. 

Utbyggnad Vaxö skola 
Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och omfatta 3 stycken lärosalar. 
Beräknas vara klart sommaren 2024 med verksamhetsstart hösten 2024. 

Resarö mitt 
Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer trafiksäkert. 
Kalkyler utifrån detaljplanens underlag för trafikåtgärderna är färdigställda och projektering inleds 
under våren 2023. Samtidigt planeras även utredningar påbörjas kring dagvattenhantering, 
trafikflöden och geotekniska förutsättningar. För GC-vägen på Överbyvägen är byggstart beräknad 
till slutet av 2023, för övriga anläggningar är beräknad byggstart första halvan av 2024. 

Engarn Rondell 
Engarn Rondell byggs av Trafikverket och Vaxholms stad står som medfinansiär. Projektet blev 
uppskjutet på grund av det blev ett namngivet objekt i Länsplan vilket gick upp till beslut i april 
2022. Byggstart skedde under sommaren 2022 och produktionen uppskattas ta 18 månader. 
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Kajprojektet 
Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av 
att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50 procent av 
byggkostnaderna. Upphandlingen avbröts. Under 2022 färdigställs projekteringen med byggstart 
våren 2023. Projektet beräknas vara klar med alla etapper och finplanering 2026. 13,1 mnkr som 
avser Trafikverkets medfinansiering, inkom i slutet av 2022 och är placerade på ett balanskonto för 
skulder - offentliga bidrag. Dessa medel aktiveras sedan i samband med projektets färdigställande. 

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan 
Trafikåtgärderna vid Söderfjärdsskolan ingår som en del av motprestationerna till Trafikverkets 
bidrag till kajprojektet. En ny parkeringsplats har byggts där den tillfälliga paviljongen för Båtens 
förskola stod. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen (GC-Rindövägen) 
Syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Rindö. Etapp 2 och 3 utgörs av en 
bymiljöväg som lyftes till TFK 2022 och godkändes. Prognosen för genomförandet är 2023 men 
beror på samordning med övriga ledningsägare vilket kan försena färdigställandet. 

Resarö skola ombyggnation 
Ombyggnationen av Resarö skola innebär att syslöjd- och träslöjdsalar samt musiksal flyttar ut från 
huvudbyggnaden. Två ljusgårdar byggs in, fler klassrum skapas samt ventilationen förändras.  
I Bojen ska det finnas tre lektionssalar, ny fasad med nya entréer. I Slånbärsgården flyttas 
musiksalen in. Projektering inleddes under slutet av 2022 och beräknas vara färdigt hösten 2024. 

Ishallen 
En ny ishall är tänkt att ersätta nuvarande ishall på befintlig plats då denna börjar uppnå sin 
tekniska livslängd. Projektet befinner sig i utredningsfas för att ta fram förslag på utförande för en 
grov kostnadsuppskattning. Ingen fastställd byggstart i nuläget.  
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Exploateringsredovisning 
Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
2022 

Budget 
2022 

Budget- 
avvikelse   

  Ack. Utfall 
Projektets 

prognos 
Projektets 

budget 
Prognos- 
avvikelse   

Inbetalningar                 

Försäljning 132,0 124,1 7,9   265,2 268,1 248,4 19,7 

Exploateringsbidrag 
allmänna utrymmen 

0,0 0,0 0,0   0,0 20,0 20,0 0,0 

Kostnader                 

Allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0   0,0 -20,0 -20,0 0,0 

Rivning 0,0 0,0 0,0   -11,2 -11,2 -7,5 -3,7 

Skyddsrum -3,5 -3,5 0,0   -7,0 -7,0 -7,0 0,0 

Övrigt 0,0 -2,0 2,0   -2,9 -5,9 0,0 -5,9 

Sanering 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar                 

Blynäsviken 0,0 0,0 0,0   -21,3 -21,3 -15,0 -6,3 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 -4,4 4,4 

Resultatförda kostnader                 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0   -1,1 -1,1 0,0 -1,1 

Summa  128,5 118,6 9,9   221,7 221,6 214,5 7,1 

 

Kommentarer 
I september tillträdde exploatören etapp 2 och erlade köpeskilling 2 till kommunen. I samband med 
detta erlägger Vaxholms stad i sin tur 3,5 mnkr till exploatören för uppförandet av skyddsrum. 

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in- och utbetalningar. Kommunen har 
haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens 
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår totalt till 15,7 mnkr. 
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att 
de bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde. 

Utrangeringskostnader (mnkr) Ack. utfall 

Norrbergsskolan -14,4 

Lägerhöjdens förskola -1,3 

Summa  -15,7 
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Resultaträkning 
Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen 
innehåller inte några interna transaktioner.  

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter* 2,10 322,1 107,7 214,3 234,4 

Verksamhetens kostnader* 3,10 -768,7 -761,0 -7,7 -767,0 

Avskrivningar och nedskrivningar* 4 -66,0 -43,0 -23,0 -41,8 

Verksamhetens nettokostnad   -512,6 -696,2 183,6 -574,4 

Skatteintäkter 5 772,2 757,0 15,2 746,2 

Generella statsbidrag och utjämning 6 -24,7 -28,9 4,2 -18,5 

Verksamhetens resultat   234,9 31,9 203,1 153,2 

Finansiella intäkter* 7 16,9 1,5 15,4 1,7 

Finansiella kostnader 8 -4,2 -6,6 2,4 -9,0 

Resultat efter finansiella poster   247,7 26,8 220,9 145,9 

Extraordinära poster 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   247,7 26,8 220,9 145,9 

 

Jämförelsestörande poster* Bokslut 
2022 

Bokslut 
2021 

Verksamhetens intäkter     

Exploateringsintäkter 155,6 112,2 

Rättstvist idrottshall ersättning rättegångskostnader 19,1   

Rättstvist idrottshall ersättning fastighetsrelaterade kostnader 24,1   

Verksamhetens kostnader     

Exploateringskostnader -8,7 -15,4 

Driftfört investeringsprojekt -0,3   

Avskrivningar och nedskrivningar     

Nedskrivning av värdet på idrottshall -24,1   

Finansiella intäkter     

Ränteintäkter rättstvist idrottshall 14,5   

Summa 180,2 96,8 
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Koncernens resultaträkning 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Koncernens 

bokslut 
2022 

Koncernens 
bokslut 

2021 

Stadens 
bokslut  

2022 

Stadens 
bokslut  

2021 

Verksamhetens intäkter 2,10 391,6 301,7 322,1 234,4 

Verksamhetens kostnader 3,10 -828,8 -823,5 -768,7 -767,0 

Avskrivningar 4 -76,4 -51,1 -66,0 -41,8 

Verksamhetens nettokostnad   -513,6 -572,9 -512,6 -574,4 

Skatteintäkter 5 772,2 746,2 772,2 746,2 

Generella statsbidrag och utjämning 6 -24,7 -18,5 -24,7 -18,5 

Verksamhetens resultat   233,9 154,7 234,9 153,2 

Finansiella intäkter 7 15,6 0,4 16,9 1,7 

Finansiella kostnader 8 -5,3 -9,1 -4,2 -9,0 

Resultat efter finansiella poster   244,2 146,0 247,7 145,9 

Extraordinära poster 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt på årets resultat   0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   244,2 146,0 247,7 145,9 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut  

2022 
bokslut   

2021 
bokslut   

2022 
bokslut    

2021 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 11 0,4 0,5 0,4 0,5 

Materiella anläggningstillgångar 12         

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar   1 158,2 1 113,0 801,1 791,2 

-Maskiner och inventarier   38,0 34,5 23,5 20,9 

-Övriga materiella anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar 13 41,4 36,2 90,3 85,1 

Summa anläggningstillgångar   1 238,1 1 184,3 915,3 897,7 

            

Bidrag till infrastruktur 14 - - - - 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m. 15 0,4 2,4 - 2,2 

Fordringar 16 92,8 62,6 79,6 46,4 

Kortfristiga placeringar 17 - - - - 

Kassa och bank 18 235,2 91,0 203,1 69,3 

Summa omsättningstillgångar   328,5 155,9 282,7 117,8 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 566,6 1 340,2 1 198,0 1 015,5 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 19         

Årets resultat   244,2 146,0 247,7 145,9 

Resultatutjämningsreserv   - - - - 

Övrigt eget kapital   532,3 386,3 511,7 365,8 

Summa eget kapital   776,5 532,4 759,4 511,7 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

20 111,1 101,6 111,1 101,6 

Andra avsättningar 21 5,9 6,6 - - 

Summa avsättningar   117,0 108,2 111,1 101,6 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 22 401,8 429,9 208,2 260,0 

Kortfristiga skulder 23 271,2 269,8 119,2 142,2 

Summa skulder   673,0 699,6 327,4 402,2 

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 566,6 1 340,2 1 198,0 1 015,5 
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Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut  

2022 
bokslut  

2021 
bokslut  

2022 
bokslut  

2021 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

24 125,0 129,2 125,0 129,2 

Övriga ansvarsförbindelser 25 14,1 13,5 13,3 15,5 

Borgensåtagande 26 141,8 100,0 141,8 100,0 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut    
2022 

bokslut    
2021 

bokslut    
2022 

bokslut     
2021 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat 244,2 146,0 247,7 145,9 

Justering för av- och nedskrivningar 76,4 51,1 66,0 41,8 

Justering för gjorda avsättningar 8,8 13,4 9,6 13,2 

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster - 4,2 0,3 2,7 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -30,3 -7,6 -33,1 -5,3 

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter 2,0 11,5 2,2 11,5 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1,4 34,2 -23,1 17,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 302,5 252,8 269,5 227,5 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -124,9 -91,3 -78,8 -62,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar -5,2 -22,3 -5,2 -21,5 

Avyttring av finansiella tillgångar - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -130,2 -113,6 -83,9 -83,5 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån - 4,3 - - 

Amortering av låneskuld -68,5 -100,0 -68,5 -100,0 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 40,5 -27,0 16,7 -23,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,0 -122,7 -51,8 -123,6 

          

Periodens kassaflöde 144,3 16,5 133,8 20,5 

          

Likvida medel vid årets början 91,0 74,5 69,3 48,8 

Likvida medel vid periodens slut 235,2 91,0 203,1 69,3 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Not 2-10 Noter till resultaträkningen 

Not 11-23 Noter till balansräkningen 

Not 24-26 Noter till panter och ansvarsförbindelser 

Not 27 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision 

Not 29 Säsongsvariationer 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bl.a. innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört 
med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade 
redovisningsprinciper.  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens 
övriga delar 
Driftredovisningen summeras i resultaträkningens poster. Investeringsredovisning summeras i 
kassaflödesanalys.  

Nämndernas intäkter och kostnader i driftredovisningen ska spegla respektive nämnds ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att 
jämfört med resultaträkningen, som bara innehåller kommunexterna poster, ingår även interna 
poster som såsom internhyra och intern ränta samt resursfördelningsposter 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen  
Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 39,75 procent som inkluderar sociala 
avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.  

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en 
kalkylränta på 2,5 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning.  

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet.  

Gemensam central administration så som ekonomi, personal, upphandling, it, kommunikation 
etcetera fördelas inte ut på de olika verksamheterna. 

Ändrade redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående årsbokslut.  
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Skatteintäkter  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners och regioners 
(SKR:s) decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer. 

Anläggningstillgångar 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett 
anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp. 

Staden tillämpar komponentredovisning. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar samt nedskrivningar.  

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett 
värde som understiger ½ prisbasbelopp har kostnadsfört direkt vid anskaffning. 

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas som pågående arbeten till dess att de tas i 
bruk. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett 
anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp. 

Avskrivningsprinciper 
Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för då de tas i bruk utifrån en bedömning av 
nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. 

Avskrivningstider 

Verksamhetsfastigheter 10–70 år 

Hyresfastigheter 10–70 år 

Gator och vägar 10–33 år 

Maskiner och inventarier 3–10 år 

Fordon 3–10 år 

Datorer 3 år 

Mark Skrivs ej av 

Konst Skrivs ej av 

Exploateringar 
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses 
iordningställande av mark för arbets- och bostadsområden som staden beräknar sälja.  

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när 
äganderätten övergår till köparen.  

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som 
anläggningstillgång. 

Sammanställda räkenskaper  
Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier 
kommunen har ett varaktigt betydande inflytande över. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande 
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själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är 
betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har 
särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.  Den kommunala koncernen är 
kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår i avsnittet Den kommunala koncernen. Syftet med den sammanställda 
redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i vilken 
juridisk form verksamheten bedrivs.  

Extraordinära och jämförandestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.  

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas 
alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 

Övriga intäkter 
Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Kassa och bank 
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags 
balansräkning. 

Pensioner  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners beräkningsmodell, RIPS19. 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade 
till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, och som intjänats under perioden, har 
kostnadsfört och redovisats som kortfristig skuld.  

Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild 
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under 
perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med 
okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld 
och belastar resultatet på det år de intjänas. 

Leasing- och hyresavtal 
Vaxholms stad har både operationella och finansiella leasingavtal. Både de operationella och 
finansiella leasingavtalen är korttidsinventarier och inventarier av mindre värde och bokförs ej som 
tillgång utan som kostnad på resultatet. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr)

2022 2021 2022 2021

Försäljningsintäkter 1 687 1 272 1 687 1 272

Taxor och avgifter 93 465 94 558 35 244 37 383

Hyror och arrenden 38 071 29 422 26 360 27 300

Bidrag och ersättningar 2 082 6 343 2 082 6 343

Bidrag och ersättningar från staten 47 040 40 750 47 040 40 705

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 53 635 9 041 54 097 9 336

Exploateringsintäkter 155 584 112 193 155 584 112 193

Realisationsvinster

Interna poster -113 -17 -113

Övriga intäkter Roslagsvatten 8 214

Summa verksamhetens intäkter 391 564 301 680 322 077 234 419

Koncernen Staden

Not 3 Verksamhetens kostnader (tkr)

2022 2021 2022 2021

Löner och sociala avgifter -326 817 -360 777 -305 736 -341 557

Pensionskostnader -33 499 -35 220 -33 499 -35 220

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial

Bränsle energi och vatten 20 711 -20 109 -15 593 -14 514

Köp av huvudverksamhet -296 604 -233 657 -296 604 -233 657

Lokal- och markhyror -13 614 -17 392 -12 735 -14 392

Övriga tjänster -28 166 -32 358 -28 049 -32 277

Lämnade bidrag -13 091 -14 801 -13 091 -14 801

Realisationsförluster och utrangeringar -845 -845

Övriga kostnader -138 169 -92 382 -63 378 -79 761

Exploateringskostnader -15 402

Skatt på årets resultat 475 -520

Summa verksamhetens kostnader -828 774 -823 463 -768 685 -767 024

Koncernen Staden

Not 4 Avskrivningar (tkr)

2022 2021 2022 2021

Avskrivningar immateriella tillgångar -177 -119 -175 -119

Avskrivningar byggnader och anläggningar -44 490 -42 760 -36 584 -36 510

Avskrivning maskiner och inventarier -7 178 -7 325 -4 693 -4 691

Avskrivning fordon -468 -468

Nedskrivningar* -24 062 -939 -24 062 -519

Summa avskrivningar -76 375 -51 143 -65 982 -41 839

*Nedskrivningen avser Campus idrottshall 2022 efter hovrättsdom kopplat till rättstvist. 

Koncernen Staden

Not 5 Skatteintäkter (tkr)

2022 2021 2022 2021

Preliminär kommunalskatt 754 439 730 614 754 439 730 614

Preliminär slutavräkning innevarande år 14 013 13 577 14 013 13 577

Slutavräkningsdifferens föregående år 3 788 1 978 3 788 1 978

Summa skatteintäkter 772 240 746 169 772 240 746 169

Koncernen Staden

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)

2022 2021 2022 2021

Inkomstutjämning -88 484 -85 512 -88 484 -85 512

Kommunal fastighetsavgift 29 397 27 779 29 397 27 779

LSS-utjämning -21 680 -22 326 -21 680 -22 326

Kostnadsutjämning 20 212 17 694 20 212 17 694

Reglering 33 034 35 305 33 034 35 305

Införandebidrag 0 2 126 0 2 126

Övriga statsbidrag 2 809 6 420 2 809 6 420

Summa generella statsbidrag och utjämning -24 712 -18 514 -24 712 -18 514

Koncernen Staden

Not 7 Finansiella intäkter (tkr)

2022 2021 2022 2021

Utdelning på aktier och andelar 268 268 621

Ränteintäkter 15 321 15 988 634

Övriga finansiella intäkter 432 635 490

Summa finansiella intäkter 15 589 432 16 891 1 745

Koncernen Staden
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Not 8 Finansiella kostnader (tkr)

2022 2021 2022 2021

Räntekostnader -4 910 -1 314 -1 100 -1 207

Ränteswappar 0 -6 079 0 -6 079

Ränta på pensionsavättningar 0 -1 519 -2 658 -1 519

Övriga finansiella kostnader -406 -211 -398 -211

Summa finansiella kostnader -5 316 -9 123 -4 156 -9 016

Genomsnittlig ränta 0,57% 0,36%

Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar 1,37%

Räntebindningstid 1,64 år 1,65 år

Kapitalbindningstid 2,15 år 2,43 år

Låneförfall inom 1 år 39 500 68 500

Låneförfall inom 2-5 år 152 000 191 500

Koncernen Staden

Not 9 Extraordinära poster (tkr)

2022 2021 2022 2021

A - - - -

Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 10 Jämförelsestörande poster(tkr)

2022 2021 2022 2021

Exploateringsintäkter 155 584 112 193 155 584 112 193

Exploateringskostnader -8 699 -15 402 -8 699 -15 402

Rättstvist Campus idrottshall 57 695 57 695

Nedskrivning Campus idrottshall -24 062 -24 062

Driftfört investeringsprojekt -340 -340

Summa jämförelsestörande poster 180 178 96 791 180 178 96 791

Koncernen Staden

Not 11 Immateriella tillgångar

2022 2021 2022 2021

Anskaffningsvärde* 1 287 1 204 962 902

Ackumulerade avskrivningar -874 -696 -570 -394

Ackumulerade nedskrivningar

Summa immateriella tillgångar 413 508 392 508

Koncernen Staden

Redovisat värde vid årets början 508 366 508 366

Årets investeringar 82 275 60 275

Utrangeringar och avyttringar

Årets nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Årets avskrivningar -178 -133 -176 -133

Övriga förändringar 1

Summa immateriella tillgångar 413 508 392 508

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 6,8 7,0 5,1 4,7

*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

2022 2021 2022 2021

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 731 973 1 641 286 1 283 959 1 237 450

Ackumulerade avskrivningar -573 734 -528 262 -482 862 -446 279

Ackumulerade nedskrivningar

Summa materiella anläggningstillgångar 1 158 239 1 113 024 801 097 791 171

Redovisat värde vid årets början 1 113 024 1 075 206 791 171 771 866

Investeringar 113 753 84 128 70 571 58 509

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1 711 -1 711

Nedskrivningar -24 062 -1 846 -24 062 -1 846

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar -44 476 -42 760 -36 583 -36 513

Överföring från eller till annat slag av tillgång

Övriga förändringar 7 866

Summa materiella anläggningstillgångar 1 158 239 1 113 024 801 097 791 171

Koncernen Staden
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Specifikation av fastigheter 2022 2021 2022 2021

Förvaltningsfastigheter 25 490 34 734 25 490 34 734

Kommunala fastigheter 47 520 36 976 48 661 36 976

Skolfastigheter inkl Fritidsgård 249 342 248 662 249 342 248 662

Sociala fastigheter 78 913 82 844 78 913 82 844

Förskolor 52 315 51 244 52 315 51 244

Hamnanläggningar 13 229 13 712 13 229 13 712

Gator och vägar 54 787 42 558 54 787 42 558

Idrottsanläggningar 93 527 114 878 93 527 114 878

Friluftsanläggningar 6 726 7 404 6 726 7 404

Smeden 38 949 38 949

Mark 105 599 105 599 101 889 101 889

Pågående investering 76 585 56 270 76 218 56 270

Roslagsvatten 229 991 229 991

Roslagsvatten pågående arbete 85 266 49 203

Summa 1 158 239 1 113 024 801 097 791 171

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 36 36 33 32

Maskiner och inventarier 2022 2021 2022 2021

Anskaffningsvärde 153 465 142 358 114 526 106 746

Ackumulerade avskrivningar -115 462 -107 812 -91 012 -85 851

Ackumulerade nedskrivningar

Summa materiella anläggningstillgångar 38 003 34 546 23 514 20 895

Redovisat värde vid årets början 34 542 34 175 20 895 22 929

Investeringar 11 112 7 693 7 780 3 158

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar -7 646 -7 325 -5 161 -5 192

Överföring från eller till annat slag av tillgång

Övriga förändringar -6 3

Summa materiella anläggningstillgångar 38 002 34 543 23 514 20 895

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 18,6 18,4 20,7 20,0

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

2022 2021 2022 2021

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 2 035 2 035

Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 3 001 3 001 3 001 3 001

Över AB Margretelunds reningsverk 4 255 4 255 0

AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 0 49 0 49

Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044

Inera 5 st á nom 8500 kr 42 42 42 42

Andel i fästningsmuséet 15 15 15 15

Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt 37 270 37 270

Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt 6 216 6 216 6 216 6 216

Rindö Skoltomt AB 12 651 12 651 12 651 12 651

Kommuninvest 1 andel 5 992 4 803 5 992 4 803

Förlagsbevis Kommuninvest

Långfristig fordran koncernbolag 5 650 5 749 17 080 17 180

Bostadsrätter 2 st 709 814 709 814

Roslagsvatten finansiell leasing 786 634

Roslagsvatten långfristig fordran 1 083 1 196

Summa finansiella anläggningstillgångar 41 444 36 214 90 310 85 120

Koncernen Staden

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

2022 2021 2022 2021

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 15 Förråd m.m. (tkr)

2022 2021 2022 2021

Exploateringsfastigheter 2 372 2 170

Roslagsvatten lager 416

Summa förråd m.m. 416 2 372 0 2 170

Koncernen Staden
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Not 16 Fordringar (tkr)

2022 2021 2022 2021

Kundfordringar inkl osäkra fordringar 16 929 16 604 9 097 7 654

Statsbidragsfordringar

Fordran kommunal fastighetsavgift 27 358 24 914 27 358 24 914

Skattefordringar 6 248 7 385 6 215 7 352

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 38 192 8 293 36 846 6 495

Övriga kortfristiga fordringar 4 106 5 365 39 11

Summa fordringar 92 833 62 561 79 555 46 426

Koncernen Staden

Not 17 Kortfristiga placeringar (tkr)

2022 2021 2022 2021

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 18 Kassa bank (tkr)

2022 2021 2022 2021

Bank 235 229 90 971 203 095 69 253

Summa kassa bank 235 229 90 971 203 095 69 253

Koncernen Staden

Not 19 Eget kapital (tkr)

2022 2021 2022 2021

Ingående eget kapital 532 321 384 877 511 744 365 804

Övrig justering eget kapital 1 472

Periodens resultat 244 216 146 038 247 673 145 940

Summa eget kapital 776 537 532 387 759 417 511 744

Koncernen Staden

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)

2022 2021 2022 2021

Avsättning för pensioner 89 423 81 727 89 423 81 727

Löneskatt på pensioner 21 694 19 827 21 694 19 827

Summa avsättningar osv. 111 117 101 554 111 117 101 554

Aktualiseringsgrad 96% 96% 96% 96%

Koncernen Staden

Not 21 Övriga avsättningar (tkr)

 2022 2021 2022 2021

Roslagsvatten öv avsättningar 5 887 6 632

Summa 5 887 6 632 0 0

Koncernen Staden

Not 22 Långfristiga skulder (tkr)

2022 2021 2022 2021

Lån i banker och kreditinstitut 225 852 280 039 191 500 260 000

Roslagsvatten övr långfristig skuld 175 995 149 817

Skuld offentliga bidr till investeringar 4 16 749 0

Summa långfristiga skulder 401 847 429 856 208 249 260 000

Koncernen Staden

Not 23 Kortfristiga skulder (tkr)

2022 2021 2022 2021

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

Leverantörsskulder 59 692 64 898 47 968 55 636

Moms och punktskatter

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 694 4 651 4 694 4 651

Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 13 006 14 117 13 006 14 117

Semesterlöneskuld 14 930 16 728 14 930 16 728

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 362 23 473 16 285 15 897

Övriga kortfristiga skulder 152 505 145 898 22 296 35 215

Summa kortfristiga skulder 271 189 269 765 119 179 142 244

Koncernen Staden

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (tkr)

2022 2021 2022 2021

Ansvarsförbindelse 98 149 101 409 98 149 101 409

Storstockholms brandförsvar 2 414 2 575 2 414 2 575

Löneskatt på pensionsförpliktelser 24 397 25 227 24 397 25 227

Summa pensionsförpliktelser 124 960 129 211 124 960 129 211

Koncernen Staden
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Proprieborgen, Kommuninvest. Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och 

landsting/regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms 

stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 586,3 miljarder kronor och totala tillgångar till 576,5 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 363,7 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 340,0 miljoner 

kronor. 

 

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)

2022 2021 2022 2021

Lokalhyror

upp till 1 år 4 151 7 768 4 151 7 768

mellan 1 och 5 år 4 162 2 510 4 162 2 510

över 5 år

Leasing

upp till 1 år 2 567 2 980 2 293 2 303

mellan 1 och 5 år 3 252 2 757 2 739 2 883

över 5 år

Summa övriga ansvarsförbindelser 14 132 16 015 13 345 15 464

Koncernen Staden

Not 26 Borgensåtagande (tkr)

2022 2021 2022 2021

Vaxholmsvatten AB 124 984 97 984 124 984 97 984

Roslagsvatten AB 2 000 2 000 2 000 2 000

ÖVAR AB 14 800 14 800

Summa 141 784 99 984 141 784 99 984

Koncernen Staden

Not 27 Övriga upplysningar

2022 2021 2022 2021

Räkenskapsrevision (tkr)

Sakkunnigt biträde 181 120

Summa 0 181 0 120

Koncernen Staden
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för stadens: 

• uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och 
vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare samt fritidshem 

• annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet 

• yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman 
för skolor och fritidshem 

• godkännande av enskild som huvudman för förskola 
• beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

eller fritidshem ska ha rätt till bidrag 
• tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan 

pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag 
• elevhälsa 
• studie- och yrkesvägledning 
• aktivitetsansvar 
• uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen 
• skolbibliotek 
• anordnande av skolskjuts 
• interkommunala ersättningar 
• kulturskola 
• verksamhetsförlagd undervisning (VFU) 

Viktiga händelser 
Coronapandemin hade fortsatt hög påverkan på utbildningsförvaltningens verksamheter de två 
första månaderna på året. På grundskolorna och förskolorna var frånvaron hög hos personal, elever 
och barn. Inga kommunala verksamheter behövde stänga men en fristående förskola stängde i fem 
dagar på grund av hög personalfrånvaro. 

Ett arbete har påbörjats för att säkerställa den kommunala krisberedskapen. I det ingår 
kontinuitetsplanering. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade 
säkerhetsläget i Europa har möjligheter för ökat flyktingmottagande säkerställts. En kartläggning har 
genomförts av kapaciteten för mottagande av barn och elever i kommunala såväl som fristående 
skolor och förskolor. 

Eleverna i Vaxholms kommunala skolor har fortsatt mycket goda kunskapsresultat. 92,3 procent av 
alla elever i årskurs 9 i har godkända betyg i alla ämnen. Det är 3:e högst i riket. Även eleverna i 
årskurs 6 har mycket goda kunskaper. 89,5 procent av eleverna i årskurs 6 har godkända betyg i alla 
ämnen, vilket även det är tredje högsta utfallet i riket. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett ställningstagande gällande tredjelandsöverföring 
av data med hänseende till GDPR-lagstiftningen. En genomlysning av förvaltningens befintliga 
tjänster skall göras för att införa adekvata säkerhetsåtgärder i linje med GDPR lagstiftningen. 

Ett projekt mellan utbildningsförvaltningen, grundskolor och IT-enheten har startats för att säkra 
införandet av digitala nationella prov i Vaxholm stad till 2025. Som ett led i detta har alla skolor nu 
tillgång till ett digitalt provverktyg. 

Utbildningsinsatser har genomförts med syfte och mål att öka kvalitet och kunskap om offentlig 
förvaltning. Insatserna har fokuserat på dokumenthantering, personuppgiftshantering och 
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delegeringsbeslut. 

Reviderade riktlinjer för skolskjuts och elevresor antagits av nämnden och gäller resor från och med 
läsåret 2022/2023. De nya riktlinjerna ger mer kostnadseffektiva taxiresor, bland annat genom att 
minimera resor till skola på annan ö än den närmsta. De nya riktlinjerna medverkar till en mer 
hållbar, kostnadseffektiv och jämförbar skolskjuts. 

Den fristående förskolan Flora, med samma huvudman som förskolan Freja, har beviljats tillstånd att 
öppna verksamhet för max 15 barn. Verksamheten bedrivs i Ullbergska gården på Vaxön. 

Ett beslut har fattats om att måltider i Vaxholms stads kommunala förskolor och skolor ska försörjas 
genom centralkök, tillagningskök, hybridkök och mottagningskök inom kommunen. Beslutet 
säkerställer att måltidsförsörjningen sker på ett effektivt sätt med hänseende till ekonomisk 
hållbarhet och livsmiljö för Vaxholms stads förskolor och skolor. 

Beslut om inre ombyggnation på Resarö skola har tagits med syfte att säkerställa att kapacitet 
vidhålls i samband med att tillfällig paviljong avyttras. Arbetet kommer fortskrida under 2023 och 
beräknas klart 2024. Arbetet bedrivs i samverkan med skolan och exploateringsenheten. 

Beslut om nybyggnation på Vaxö skola har tagits med syfte att öka slöjdkapaciteten i kommunen 
samt för att säkerställa att kapacitet vidhålls i samband med att tillfällig paviljong avyttras. Arbetet 
kommer fortskrida under 2023 och beräknas klart 2024. Arbetet bedrivs i samverkan med skolan och 
exploateringsenheten. 

Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och 
stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga 
betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. 

Beskrivning 

Varje elev i Vaxholms stad ska ges den ledning och stimulans eleven behöver i sitt lärande och sin 
utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt (3 kap. 2 § 
skollagen). Undervisningen ska utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning (4 
kap. 3-7 §§ skollagen). 

Agenda 2030 

 God utbildning för alla 
 Jämställdhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppnås. 

Vaxholm kommunala högstadium har sammanfattningsvis fortsatt mycket goda kunskapsresultat. 
Utfallet visar att 92,3 procent av alla elever i årskurs 9 i har godkända betyg (minst E) i alla ämnen. 
Det är en högre andel än förra läsåret (91 procent). Utfallet är 3:e högst i riket. Fler pojkar (93,8 
procent) än flickor (90,9 procent) har godkända betyg alla ämnen. Det är en avvikelse både från 
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trenden i riket och länet där flickorna har högre utfall än pojkarna. Pojkarnas utfall ligger på samma 
nivå som föregående läsår (93,8 procent) medan flickornas utfall har ökat med över 3 
procentenheter (från 87,8 procent). I jämförelse med kommunala utfall i riket har Vaxholms pojkar 
högst utfall. 

Det genomsnittliga meritvärdet för läsåret 2021/2022 är 266,7 poäng vilket är ökning från förra årets 
resultat på 265,9. Flickornas meritvärde är högre (272,7 poäng) än föregående läsår (262,2 poäng) 
medan pojkarnas meritvärde är lägre (260,5 poäng) än föregående läsår (269,3 poäng). 

95,4 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Pojkarnas utfall är ~100 procent, vilket är 
samma utfall som föregående år. Flickorna saknar utfall på grund av sekretess hos Skolverket då 
uppgiften baseras på färre än 10 elever. Enligt Vaxholms egna system är 93,9 procent av flickorna 
behöriga till yrkesprogram. Flickornas utfall föregående läsår var ~100 procent. På grund av sekretess 
används "~100 %" som utfall om 1-4 elever ej är behöriga. 

Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn Gymnasieelever med examen 
inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm. Utfallet för 2022 är 77,8 procent vilket är en minskning 
från föregående mätning, men överträffar ändå satt målnivå. De höga utfallet visar att Vaxholms 
elever har en gedigen och bra utbildning med sig från såväl för- som grundskola. Eleverna har 
förutsättningar att göra bra val till gymnasieskolan och får god studie- och yrkesvägledning innan 
gymnasiestudierna. 

De goda resultaten härleds till hela utbildningsförvaltningens personals engagemang, kompetens och 
ambition att ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för lärande. Detta är ett arbete som 
påbörjas redan i förskolan. 

För att säkerställa hög kvalitet i grunduppdraget har utbildningsförvaltningen utvecklat en 
kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. Syftet är att skapa förutsättningar för 
djupare analysarbete där kvalitet och likvärdighet synliggörs med utgångspunkt i skollag, läroplan och 
andra skolförfattningar. 

Under hösten har de kommunala förskolorna och skolorna påbörjat planering av insatser och 
arbetsmetoder för förvaltningens långsiktiga verksamhetsmål Vaxholms stads 
utbildningsverksamheter har en socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Arbetet fortsätter 
under 2023 där det under våren planeras för kartläggning av nuläget. 

Inom vuxenutbildning har Kunskapscentrum nordost (KCNO) utarbetat ett kurspaket för de vuxna 
som via Arbetsförmedlingen bedöms falla inom ramen för utbildningsplikt. Ett arbete är även 
påbörjat med att ta fram ett kursutbud för studerande inom särskild utbildning för vuxna. En höjd 
och därmed likvärdig programersättning jämfört med andra kommuner för SFI har införts inom KCNO 
med förhoppning om att fler aktörer vill etablera sig i närområdet. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

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

95,1% 91% 92,3%  92% 79,8% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 
Kommunala skolor 

271 265,9 266,7  263 242,4 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel 100% 100% 95,4%  98% 88,9% 
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

(%) 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
andel (%) 

73,5% 85,9% 77,8%  75% 72,2% 

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner 2021 (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av 
utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

Nämndens mål: Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till 
legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. 

Beskrivning 

Vaxholms stad strävar mot att det är legitimerade och behöriga förskollärare och lärare som bedriver 
undervisning (2 kap. 13 § skollagen). 

Agenda 2030 

 God utbildning för alla 
 Minskad ojämlikhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppnås. 

Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne (81,7 procent) än Stockholms läns kommuner (70,8 procent) och riket (71,1 procent). Förskolan 
når nästan satt målnivå, även om utfallet är något lägre än föregående mätning. 2021 var utfallet 
högt (34 procent) medan utfallet 2022 (31 procent) ligger i linje eller något högre än tidigare år 
(2020: 30 procent, 2019: 31 procent, 2018: 31 procent, 2017: 28 procent). Även inom förskolan har 
Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation (31 procent) 
än snittet i Stockholms län (30 procent), dock lägre än snittet i riket (41 procent). 

Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms stads kommunala skolor har lärarlegitimation. De lärare 
som inte har legitimation har en visstidsanställning och är anställda till exempel på grund av att 
ordinarie lärare är tjänstledig eller då en behörig lärare inte har kunnat anställas på tjänsten. En 
visstidsanställning får göras då det inte finns en legitimerad lärare att tillgå, dock högst ett år i taget. 

För att säkra kompetensförsörjningen av behöriga lärare är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en 
viktig del. Vaxholms stad ingår i ett samverkansavtal som tecknats för Stockholms läns kommuner 
och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län. VFU innebär att lärarstudenter, som en del av sin 
lärarutbildning, gör sin verksamhetsförlagda utbildning ute på skolorna i kommunerna. 

Under året har utbildningsförvaltningen fortsatt arbetet med att stärka attraktivitet och säkra en god 
andel behörig personal i verksamheterna. Arbetet har påverkats av pandemin med svårigheter att 
delta på mässor och andra externa sammanhang men har i den ordinarie 
kompetensförsörjningsprocessen fortsatt. Vaxholms stad har ett starkt varumärke som arbetsgivare 
men har en geografisk begränsning vilket skiljer kommunen från många av de övriga kommunerna i 
Stockholms län. 

Samarbetet med centrala fackliga organisationer har ökat. Under året har dialogen och samarbetet 
kring HÖK21 fördjupats med syfte att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen och arbetsmiljön för 
medarbetarna i stadens utbildningsverksamheter.  
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, kommunala 
förskolor, andel (%) 

30% 34% 31%  32% 30% 

 Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne, kommunala skolor, andel (%) 

76,3% 79,5% 81,7%  77% 70,8% 

Utfall 2022 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för 
kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i 
hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. 

Beskrivning 

En förskola, skola och fritidshem fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling är en grundförutsättning för en trygg och hälsofrämjande utbildningsmiljö för 
alla barn (5 kap. 3 § och 6 kap. 6-10 §§ skollagen; barnkonventionen, diskrimineringslagen (2008:567) 
och Lgr11). 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 God utbildning för alla 
 Hälsa och välbefinnande 
 Jämställdhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppnås. 

Utfallen i stadens senaste brukarundersökningar visar att barnen och eleverna i de kommunala 
förskolorna och skolorna trivs, är trygga och har studiero. Utfallen är stabilt höga både över tid och 
jämfört med andra kommuner. Utfallen rörande trygghet har försämrats något från föregående läsår, 
men är fortfarande höga. 

95 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn är trygga i förskolan. 
Det är en minskning med två procentenheter från föregående års resultat. Under året har 
förskolorna ökat sin normmedvetenhet och har utvecklat ett normkritiskt tänkande vilket bidrar till 
en trygg och inkluderande förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. 
Förskolorna har påbörjat kompetensutveckling inom området stötta barnen som utmanar. Syftet är 
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att utveckla medarbetarnas kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för 
en tryggare förskola för alla barn. Förskolans medarbetare har också påbörjat en kompetenshöjande 
utbildning och framtagande av struktur för tillämpning av Barnkonventionen. 

I grundskolans brukarundersökning uppgav 88 procent av eleverna i åk 5 (flickor 86 procent och 
pojkar 92 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett högt resultat även om det är en 
minskning från föregående läsår. 78 procent av eleverna i årskurs 9 (flickor 80 procent och pojkar 77 
procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan, vilket är en marginell minskning från föregående 
läsår. 

Låg- och mellanstadieskolorna har genomfört en satsning på att skapa trygga raster. Skolorna har 
organiserat och genomfört raster för att skapa förutsättningar för alla elever att känna trygghet och 
stimulans. Det innebär bland annat organiserad rastaktivitet och observationer av barnens samspel. 

Med fokus på trygghet och trivsel har högstadieskolan under genomfört åtgärder inom flera 
områden. Bland annat har ett förändrat arbetssätt för elevhälsan införts med syfte att bättre nyttja 
den samlade kompetensen och därmed höja kvaliteten i arbetet. Vidare har skolan fortsatt att skapa 
och utveckla arbetet med elevgrupper och -råd vilket nu är i gång och där många elever engagerar sig 
i samhällsviktiga frågor. Eleverna i årskurs 8 har fått utbildning i YAM (Youth aware of mental health). 
YAM är ett program där ungdomar på högstadiet uppmuntras lära sig att samtala om psykisk hälsa. 
Utvärderingen visade att ungdomarna lärde sig om psykisk hälsa, tyckte om metoden rollspel och att 
diskutera frågorna. Skolan har också utvecklat övergångsrutiner och klassindelningen inför årskurs 7. 
Samverkan med mellanstadieskolorna är inledd med syftet är att diskutera hur övergången från 
årskurs 6 till årskurs 7 kan underlättas för eleverna. 

Under hösten har grundskolornas rektorer i samarbete med kommunpolis genomfört 
utbildningsinsatser för vårdnadshavare. Fokus har varit att ge vårdnadshavarna stöd och kunskap för 
att kunna bidra i det förebyggande arbetet med att minska kränkningar. 

Utbildningsförvaltningen och verksamheterna har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete med att 
öka den sociala, fysiska och pedagogiskt tillgängliga lärmiljön. Att utveckla verksamhetens 
tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till 
barns och elevers lärande. Önskad effekt av insatserna är att barnens och elevernas trygghet, 
nöjdhet, studiero och studieresultat påverkas positivt. 

Gemensamma riktlinjer för trygghetsarbete har antagits av barn- och utbildningsnämnden. Syftet 
med riktlinjerna är att beskriva utbildningsförvaltningens trygghetsuppdrag och strukturerna för 
arbetet. Vaxholms stad ska, som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna, säkerställa 
att det på varje verksamhet bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och 
studiero. 

Rektorer samt medarbetare inom grundskola, kulturskola och måltidsenhet har genomfört en 
utbildning i ”pågående dödligt våld" (PDV). Syftet har varit att stärka och öka kunskapen för personal 
inom händelser i skolmiljöer. 

Utbildningsförvaltningens samverkansteam har genomfört fortbildningsinsatser i arbetet med 
problematisk skolfrånvaro. Alla elever med skolpliktsbevakning har kartlagts och förslag på insatser 
har kommunicerats med skola och vårdnadshavare och elev. Utvärderingar efter läsåret visar på bra 
samverkan och högre mående hos de barn och familjer som har tagit emot insatser. Fokus har varit 
att öka elevernas mående och öka stödet till familjerna. 

Under hösten har den nationella modellen SSPF (Socialtjänst Skola Polis Fritid) införts med syfte att 
fånga upp och stödja elever med oroande skolgång. Det är en förvaltningsövergripande metod och 
samverkan med polisen för att organisera stöd vid snabba insatser vid orosanmälan. 

För att öka tryggheten för unga i Vaxholms stad har ett arbete med att systematisera nattvandringen 
inletts och informationsmöten gentemot föreningar har genomförts. Föreningar ges möjlighet att 
anmäla sig för nattvandring och får ett ekonomiskt föreningsbidrag som ersättning för genomförda 
tillfällen. Ett samarbete är inlett med IFK Vaxholm som bemannar nattvandringen med föräldrar från 
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olika lag. Privatpersoner har anslutit till nattvandringen vid några tillfällen. Totalt har 14 
nattvandringar genomförts 2022. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Vårdnadshavare som upplever att sitt 
barn är tryggt i förskolan, kommunala 
förskolor, andel (%) 

96% 97% 95%  96% 96% 

 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i 
skolan, kommunala skolor, andel (%) 

80,5% 90,9% 88%  92% 84% 

 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i 
skolan, kommunala skolor, andel (%) 

74 % 78,7 % 78 %  81 %  

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, 
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). För högstadiet målgruppen ändrad från årskurs 9 till årskurs 8 
varför BM-värde för åk 9 2022 saknas. 

Nämndens mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska 
klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. 

Beskrivning 

Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) är en naturlig del av 
utbildningsverksamheterna. Ett medvetet arbete inom måltidsverksamheten bidrar till minskad 
klimatpåverkan i allt ifrån inköp till servering och matsvinn. Det bidrar till goda matvanor och att barn 
och unga får en ökad kunskap om hur val av livsmedel har betydelse för resurs- och klimatpåverkan. 
Indikatorn CO2e är det sammanlagda värdet för alla hållbarhetsinsatser som görs i alla kök. 

Agenda 2030 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Ekosystem och biologisk mångfald 
 God utbildning för alla 
 Hållbar konsumtion och produktion 
 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Målet är uppnått. 

Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten. Utfallet har de 
senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt. De goda 
resultaten beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan med 
utgångspunkt i Agenda 2030. 

En vägning av tallrikssvinn och produktionssvinn har införts i samtliga kök och matsalar varje dag. I 
låg- och mellanstadieskolorna har svinnet redovisats påföljande dag i form av antal piggelinglassar 
som kunde ha köpts i stället för att kasta maten. 

Flera av förskolorna och skolorna har fortsatt arbetet med Grön flagg (ett lärandeprogram inom 
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hållbar utveckling) samt andra lokala insatser som exempelvis miljöråd, odlingsprojekt, källsortering 
och olika temaarbeten inom hållbarhet. Alla förskolor har tilldelats odlingsbidrag från stadens 
hållbarhetsenhet, vilket har resulterat i grönare gårdar med större mångfald inom flora och fauna. 

Inom skolskjutsen har ramtider och fasta skolskjutsplatser möjliggjort för färre skolskjutsfordon och 
färre antal körda kilometer vilket resulterat i lägre koldioxidutsläpp. Utsläppen har också minskat 
som en följd av att fler elbilar används inom skolskjutsen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 CO2e per kilo inköpt livsmedel 1,7 1,6 1,6  1,6 1,9 

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Analys 

Målvärdet är inte uppnått. 

Under våren 2022 genomfördes en kartläggning för att skapa en djupare förståelse för nämndens 
nettokostnadsavvikelser. Förvaltningschef har genomfört ett erfarenhetsutbyte med 
utbildningsförvaltningar som har liknande förutsättningar som Vaxholms stad. 

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att införa strukturbidrag för fristående skolor 
som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och som har mindre 
undervisningsgrupper. Syftet är att säkerställa en likvärdig strukturell resursfördelning. Genom 
strukturbidrag får aktuella skolor en tryggare finansiering för sin högre organisatoriska kostnad. 

Inom vuxenutbildningen kommer en ny ekonomisk ersättningsmodell för utbildningsanordnarna ses 
över. Syftet är att KCNO ska vara konkurrenskraftig på marknaden och att nya utbildningsanordnare 
vill etablera sig framåt. 

De kommunala förskolorna och grundskolorna har en budget i balans. Arbetet med förbättring av 
nettokostnadsavvikelsen har fortsatt. 

Utbildningsförvaltningen har systematiserat och förstärkt arbetet med att söka statsbidrag. 
Resultatet är effektivare processer som tar mindre tid med högre kvalitet. 

Förvaltningen har kvalitetssäkrat processen för rapportering av data till SCB för att säkerställa korrekt 
inrapportering av personal, barngrupper med mera. Datan ligger till grund för utfall för 
nettokostnadsavvikelser, effektivitetsindex, barngruppers storlek med mera. 

Under senare delen av 2022 har utbildningsförvaltningens ledning fördjupat kunskapen kring 
Koladas* nyckeltal gällande nettokostnadsavvikelser. I det arbetet har viktiga faktorer identifierats. 
En faktor är att utbildningsförvaltningen delar på tjänster tillsammans med socialförvaltningen vilket 
kan medföra en utmaning i rapporteringen. Ytterligare en faktor är förvaltningens inre bokföring 
mellan verksamheter och vilka kostnader som ska bokföras på vilket verksamhetsområde 
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(exempelvis förskola, grundskola och fritidshem). 

Under 2022 har förvaltningen haft en ökad ekonomistyrning med syfte att säkerställa 
budgetefterlevnad, prognossäkerhet och aktiva åtgärder vid förändring i intäkt. Detta sammantaget 
har gjort att förvaltningen dels följt budget 2022 och dels brutit en negativ trend inom 
nettokostnadsavvikelserna. Effektiviseringsarbetet fortsätter 2023 inom ramen för budget. 

*Kommun- och landstingsdatabasen 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 1,1% 2%  0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. 
öppen fsk, (%) 

3% 13% 12,3%  0% -10,6% 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 6,1% 11,3% 8,1%  0% -5,5% 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) -14,7% -22,7% -31,4%  0% -17,3% 

Utfall nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2021, men datan publicerades 2022. Benchmarking (BM) 
för nettokostnadsavvikelserna gör med Stockholms läns kommuner (ovägt medel). 

Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Indikatorer 

Indikatorer där 
utfall ej uppnått 
minst 85 procent 
av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes 
i plan 

(år/mån
) 

Nettokostnadsavvi
kelse förskola inkl. 
öppen fsk, (%) 

 3 %   13 %   12,3 %   0 %   0 %   0 %   -10,6%   
2020/09  

 
Nettokostnadsavvi
kelse grundskola, 
(%)  

 6,1 %   11,3 %   8,1 %   0 %    0 %   0 %   -5,5 %   
2021/09  
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Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Erfarenhetsutbyten med en eller 
flera framgångskommuner vad 
gäller effektivitet 

 Utbildningschef  December 2022 

Fördjupad implementering av 
analys- och åtgärdsarbete för 
förvaltningen 

 Utbildningschef  December 2022 

Genomlysa Vaxholms 
nettokostnadsavvikelser och 
löpande återkomma till nämnden 
med åtgärdsförslag 

 Utbildningschef  December 2022 

Ta fram nyckeltalsmatris som 
stödverktyg för 
verksamhetsplanering Grundskola 

 Skolchef  December 2022 

Fortsatt analys och presentation 
av nettokostnadsavvikelse  Skolchef  December 2022 

Genomföra åtgärder kopplade till 
analys nettokostnadsavvikelse  Skolchef  December 2022 

Bearbeta ny 
lokalkapacitetsbedömningsrapport  Skolchef  Mars 2023 

Fortsatt arbete med att renodla 
och strukturera förvaltningens 
centrala kostnader kontra vad som 
ingår i enhetens egen budget 

 Administrativ chef  December 2022 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Förvaltningen kommer 2023 att ha fokus på grundskolans verksamhetsplanering (elevantal, lokaler 
och ekonomi) med syfte att säkerställa goda förutsättningar i driften. 

Under läsåret 2021/2022 har en rapport tagits fram i samarbete med konsulter där respektive 
förskola och skola bearbetats med syfte att kartlägga nuläge och tänkbara åtgärder för att 
effektivisera lokalerna. Under läsåret 2022/2023 fortsätter arbetet med att presentera material, 
bearbeta data och planera för åtgärder. Rapporten kommer stödja förvaltningens framtagande av 
lokalförsörjningsplan 2023-2033. 

På barn- och utbildningsnämnden sammanträde i december återrapporterades åtgärder med 
slutdatum december 2022. 

Volymavstämning 
Verksamhet Budget 2022 (antal) Utfall 2022 (antal) Avvikelse (antal) Avvikelse (mnkr) 

Förskola, 
Familjedaghem 536 518 18 5,9 

Grundskola* 1 701 1 686 15 -0,8 

Fritids* 757 758 -1 -1,0 

Gymnasieskolan** 574 554 20 -1,5 

Total volympåverkan 3 568 3 516 52 2,6 

*Förklaringen till att volymavvikelsen är positiv samtidigt som budgetavvikelsen är negativ beror på att kommunen har elever i externa 
skolor med ett högre grundbelopp jämfört med kommunens beslutade grundbelopp.  Exempelvis har kommunen elever i grundskolan på 
utbildningar med ett statligt beslutat grundbelopp. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) där elever med funktionsnedsättningar (t 
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ex dövblind osv) går. Kostnaden för dessa elever är mellan 6-9 gånger högre jämfört med kommunens beslutade grundbelopp. Ett annat 
exempel där kommunen betalar högre grundbelopp är för elever som går på estetiska grundskolor. 

**Förklaringen till att volymavvikelsen är positiv samtidigt som budgetavvikelsen är negativ beror på att vi har fritt gymnasieval där olika 
program kostar olika mycket. Det går inte att veta i förhand vilka program eleverna söker och antas till. Därför kan det uppstå differenser 
mellan volymutfall och budgetutfall. 

Driftbudget 
Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 

2022 
Budget 

2022 
Budget-

avvikelse 
Bokslut 

2021 

1 Nämnd- och styrelse -0,4 -0,5 0,0 -0,4 

2 Kulturskola -5,3 -5,2 -0,1 -4,9 

3 Fritidsgårdar -2,0 -2,2 0,0 -2,1 

4 Öppen förskola -1,3 -1,3 0,0 -1,2 

5 Förskola, ped omsorg -58,8 -65,5 6,8 -64,9 

6 F-klass, Grundskola, Fritids -172,0 -169,8 -2,2 -169,7 

7 Gymnasieskola -58,0 -56,6 -1,5 -56,7 

8 VUX; SFI -2,5 -3,9 1,4 -2,3 

9 Gemensam admin -11,4 -10,8 -0,7 -11,4 

10 SAMS -31,5 -34,8 3,4 -34,0 

11 Egen regi -0,1 0,0 -0,1 -0,8 

Total -343,2 -350,4 7,0 -348,6 

Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7 -2,6 0,0 -2,6 -3,6 

Periodens resultat -345,8 -350,4 4,4 -352,2 

Förvaltningens totala utfall är 2022 positivt 
 
Det består i huvudsak av tre delar 
1. Volymöverskott inom förskolan dvs ej utnyttjad tilldelad resurs. 
2. Ej utbetalt tilläggsbelopp jämfört med budget på grund av översyn av bedömning och 
ansökningsförfarande. 
3. Volymöverskott inom vuxenutbildning dvs ej utnyttjad tilldelad resurs. 

Bruttoredovisning Utfall 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse 

3 Avgifter, statsbidrag etc. 50,7 44,4 6,3 

4 Placeringar externt, konsultkostnad 
etc. -126,6 -129,1 2,5 

5 Lönekostnad -196,6 -196,8 0,2 

6 Skolmaterial, städ etc. -22,4 -17,9 -4,5 

7 Skolskjuts, annonser etc. -8,6 -9,1 0,5 

8 Bank/postavg etc. 2,0 0,0 2,0 

9 Interna kostnader/intäkter -41,9 -41,9 0,0 

Totalt -343,4 -350,4 7,0 

 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Vaxö skola 0,6 0,0 0,6 0,4 
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Rindö skola -0,3 0,0 -0,3 -0,1 

Kronängsskolan -0,5 0,0 -0,5 0,9 

Köken 0,0 0,0 0,0 0,2 

Resarö skola 0,9 0,0 0,9 0,9 

Söderfjärdsskolan -0,6 0,0 -0,6 -2,0 

Kulturskola -0,1 0,0 -0,1 -0,4 

Egen regi 0,0 0,0 0,0 0,8 

Ungdomsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,2 

Vaxö-Rindö 0,1 0,0 0,1 0,4 

Vaxö-Resarö -0,1 0,0 -0,1 -2,1 

Periodens resultat -0,1 0,0 -0,1 -0,8 

Enheternas utfall 2022 är i balans  

Resarö skola har ett överskott i jämförelse med budget. Avvikelsen är inom personalkostnad och 
statsbidrag. 
 
Vaxö skola har ett överskott i jämförelse med budget. Avvikelsen är inom statsbidrag. 
 
Söderfjärdsskolan har ett underskott. Avvikelsen huvudsakligen beroende på lägre utbetalat 
verksamhetsstöd än budget. 
 
Rindö skola har ett underskott. Avvikelsen är inom personalkostnad. 
 
Kronängsskolan har ett underskott. Avvikelsen beror på höga verksamhetskostnader t ex IT, 
läromedel, städ samt färre elever än prognos (HT22).  

Förskolorna balanserar varandra där högre personalkostnader än budget är förklaringen till 
underskotten och ökade statsbidrag är förklaringen till överskotten. 

 
Måltidsenheten har under 2022 en budget i balans trots stora ekonomiska utmaningar. 

Kulturskolan har dock ett underskott (0,1 miljoner kr) vilket beror på lägre intäkt än budget. 

Investeringar 
Investeringar belopp i mnkr Bokslut 

2022 
Budget 

2022 
Budget-

avvikelse 

Inventarier -1,4 -2,5 1,1 

Summa -1,4 -2,5 1,1 

Investeringar 2022 är i balans  
 
Under 2022 har utbildningsförvaltningen utnyttjad 1,4 av en total investeringsvolym på 2,5 miljoner. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 

 
16,6 14,2 15,2  8,9 

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 

 
6,4 3,2 6,2  3 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 

 
100% 100% 95,4%  88,9% 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) -
 flickor 

 
100 % 100 % 93,9 %  88,5 % 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) -
 pojkar 

 
100 % 100 % 100 %  88,2 % 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) 

 
15,3 15,3 15,7  14,8 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) - flickor 

 
15,8 16 16  15,4 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) - pojkar 

 
14,6 14,7 15,4  14,2 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) 

 
98% 94%    

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) - flickor 

 
98,2 % 93 %    

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) - pojkar 

 
97,9 % 95 %    

Elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) 

 
75 65,8 57   

Elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) - flickor 

 
 63 % 50 %   

Elever i åk 5 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) - pojkar 

 
 72 % 68 %   

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) 

 
86,2% 93,1% 89,5%  77% 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) - flickor 

88,2 % 96,9 % 89 %  78,1 % 
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

 
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) - pojkar 

 
84,6 % 89,9 % 89,9 %  76,1 % 

Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) 

 
62 % 66 % 82 %   

Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) - flickor 

 
  80 %   

Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) - pojkar 

 
  86 %   

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

 
95,1% 91% 92,3%  79,8% 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) - flickor 

 
96,8 % 87,8 % 90,9 %  79,7 % 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, andel (%) -pojkar 

 
93,2% 93,8% 93,8%  79,8% 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, 
andel (%) - flickor 

 
 91 % 87 %  80 % 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, 
andel (%) - pojkar 

 
 94 % 93 %  88 % 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, 
kommunala skolor, andel (%) 

 
80,5% 90,9% 88%  84% 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, 
andel (%) - flickor 

 
 82 % 80 %   

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, 
andel (%) - pojkar 

 
 82 % 76 %   

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, 
kommunala skolor, andel (%) 

 
74 % 78,7 % 78 %   

Fritidspersonal med lärarlegitimation och 
behörighet att undervisa i fritidshemmet, andel (%) 

 
62,4 % 49,1 % 50 %  38,2 % 

Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, kommunala förskolor, 
andel (%) 

 

30% 34% 31%  30% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor 

 
286,3 262,3 272,7  251,6 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar 

 
253,8 269,3 260,5  234 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor 

 
271 265,9 266,7  242,4 
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 

 
73,5% 85,9% 77,8%  72,2% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 
- flickor 

 
76,3 % 86,7 % 73,7 %  74,9 % 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 
- pojkar 

 
70,7 % 85,3 % 81,3 %  69,7 % 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, 
andel (%) 

 

76,3% 79,5% 81,7%  70,8% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) 

 
  71%  70% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) – flickor 

 
  73 %  69 % 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) – pojkar 

 
  70 %  71 % 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) 

 
  75%  78% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) – flickor 

 
  82 %  84 % 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) – pojkar 

 
  68 %  73 % 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är 
tryggt i förskolan, andel (%) – flickor 

 
95 % 97 % 96 %   

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är 
tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar 

 
96 % 96 % 94 %   

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är 
tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%) 

 
96% 97% 95%  96% 

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) 

 
94% 94% 92%  94% 

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) – flickor 

 
92 % 93,7 % 94 %   

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) – pojkar 

 
97 % 95,1 % 89 %   

Livsmiljö 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

C02-utsläpp skolskjuts/hösttermin (inom Vaxholms 
stad) 

 
5 997 994 2 359 341 1 685 956   

CO2e per kilo inköpt livsmedel 

 
1,7 1,6 1,6  1,9 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 

 
47% 62% 54%  65% 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) -
 flickor 

 
45 % 63 % 43 %  57 % 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) -
 pojkar 

 
51 % 64 % 64 %  72 % 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 

 
56 52 51  54 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 -
 flickor 

 
47 42 44  44 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 -
 pojkar 

 
68 64 60  63 

Ekonomi 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 

 
34 948 kr 35 277 kr   37 724kr 

Kostnad förskola kr/inskrivet barn 

 
171 993 kr 179 548 kr   157 744kr 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev 

 
124 513 kr 126 807 kr   112 043kr 

Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev 

 
102 583 kr 102 087 kr   114 217kr 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

 
183 715 189 770   163 821 

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev 

 
73 986 63 260   58 286 

Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 

 
125 336 126 453   121 508 

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn 

 
36 279 37 695   37 846 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 

 
-14,7% -22,7% -31,4%  -17,3% 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, 
(%) 

 
3% 13% 12,3%  -10,6% 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 

 
6,1% 11,3% 8,1%  -5,5% 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%) 

 
-18,6% -15,8%   -8,8% 
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
1,2% 1,1% 2%  0% 
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

21261



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsbokslut 2022 
Socialnämnden 

 
 

  

1262



Socialnämnden, Årsbokslut 2022 2(13) 

Innehållsförteckning 

Ansvar och uppdrag ......................................................................................3 

Viktiga händelser ..........................................................................................4 

Mål och måluppfyllelse .................................................................................5 

Kvalitet ..............................................................................................................................5 

Livsmiljö ............................................................................................................................7 

Ekonomi ............................................................................................................................9 

Åtgärdsplan årsbokslut ...................................................................................................10 

Driftbudget .................................................................................................12 

Investeringar ...............................................................................................14 

 

  

2263



Socialnämnden, Årsbokslut 2022 3(13) 

Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter i huvudsak avseende inom: 

• socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga 
uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd 

• insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom det kommunala Hälso- och sjukvårdsansvaret 
• flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38) 
• lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB) 

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är: 

• äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende 
• barn och unga som är i behov av stöd och omsorg 
• personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och 

som har rätt till sin försörjning 
• nyanlända/ensamkommande 
• personer med missbruksproblem 
• personer som utsatts för brott 
• föräldrar med samarbetssvårigheter 
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Viktiga händelser 
Ukraina 

Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till Sverige. En 
ny lag trädde i kraft i juli 2022 som gjorde att delar av migrationsverkets skyldighet att ta emot 
flyktingar från Ukraina flyttades till kommunerna. 

Vaxholm anvisades 44 personer för 2022 varav 38 anvisats fram till årsskiftet. 

Myndigheten har arbetat intensivt med planeringen för mottagande av skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet. Planeringen har krävt mycket samarbete med andra berörda förvaltningar. 

Digitalisering 

Socialförvaltningen har arbetat kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp av 
digitalisering och ny teknik. På hemtjänsten egen regi har digitaliseringsombud införts i syfte att 
stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. Detta för att kunna 
främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 
Socialförvaltningen har även påbörjat ett större arbete för digital inkludering för våra målgrupper. 
Fixartjänsten har utökats under året till att även inkludera hjälp till äldre med enklare IT och digitala 
frågor. Under året har även ett större informationssäkerhetsprojekt genomförts i syfte att öka 
verksamheternas kontinuitet och säkerställa arbetssätt och teknik som möjliggör säker hantering av 
våra informationstillgångar. 

Investeringar 

En elhybridbil har köpts in till dagverksamheten Kransen. Bilen används dagligen för att transportera 
brukare till och från dagverksamheten och även för utflykter under hela året. 

Planering av ett nytt särskilt boende 

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Vaxholm har Socialförvaltningen behov av ett nytt 
särskilt boende. Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2017 ett uppstartsbeslut för SÄBO 
Norrberget, KS 2017-10-26 § 102. Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med 
socialnämnden och socialförvaltningen fram en utredning på ett nytt särskilt boende med 60 
lägenheter. 

Socialnämnden fattade 2022-11-01 beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda alternativa placeringar för byggnation av nytt 
SÄBO och att presentera resultatet i februari 2023. 

Avtalstecknande korttidsboende 

Behovet av korttidsplatser har varit stort under senaste året, speciellt inom somatik. Externa platser 
har köpts i andra kommuner som ligger långt från Vaxholm. Under hösten tecknades ett avtal med 
boendet på Muskötvägen i Österåker. Avtalet innebär ett abonnemang på 6 korttidsplatser. Avtalet 
innebär att placeringar på korttidsboende kan göras i närliggande kommun. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter. 

Agenda 2030 

 Fredliga och inkluderande samhällen 

Analys 

Avdelningen för Myndighetsutövning 

Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för 
samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta 
gemensamma strukturer och resurser inom ramen för psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. 
Utifrån denna samverkan har ett nytt arbetssätt påbörjats, SSPF- samverkan mellan skola, 
socialtjänst och fritid. SSPF är ett forum för informationsutbyte med syftet att tidigt fånga upp barn 
och ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Personal från skola, socialtjänst, polis och fritid 
samarbetar med vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att gynna en positiv utveckling. 

POSOM 

POSOM gruppen har startat upp igen under hösten. 

Våld i nära relationer 

Utbildningen via ATV (alternativ till våld) har återupptagits efter pandemin. 

Samordningsförbundet-Roslagen – Mobilisering inför arbete  

Samordningsförbundets verksamhet riktar sig till individer som inte har arbetat på länge och erhåller 
långvarigt ekonomiskt bistånd. Verksamheten har öppnat dörrar mot arbetsmarknaden oavsett om 
det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten har bidragit till 
stegförflyttning mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. 

Tio personer från Vaxholm har deltagit. Flertalet av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden. 

Nyanlända 

Under 2022 anvisades 19 personer till Vaxholm. 

För att möta behov av stöd i etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. 
Flyktingsamordnaren har arbetat med integration och bostadssökande. Tjänsten är en 
projektanställning som påbörjades i mars 2022. Under året har 14 personer kunnat flytta till egen 
bostad tack vare stöd och hjälp från flyktingsamordnaren. 

Avdelningen för utförande 

Pandemin har under första delen av året fortsatt att påverka verksamheterna. Dagverksamheterna 
öppnade upp i ordinarie skala under våren. Alla boende på SÄBO och brukare i hemtjänsten har blivit 
vaccinerade med 4 doser, vilket har underlättat för arbetet i dessa verksamheter. 

En tjänst som seniorstödjare startades upp i februari 2022. Seniorstödjaren arbetar 60 % och 
finansieras via statsbidrag. Seniorstödjaren arbetar på träffpunkt Kanonen. I uppdraget ingår bla att 
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stötta och hjälpa pensionärsföreningarna, pensionärer som besöker träffpunkten, hålla i olika 
aktiviteter samt delta på seniordagen. 

Statsbidrag 

Under 2022 tilldelas Vaxholms stad följande statsbidrag riktade mot äldreomsorg och kommunal 
hälso-och sjukvård: 

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer – 5,1 miljoner 
• Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 

demenssjukdom – 780 000kr 
• Välfärdsteknik med de äldre i fokus – 250 000kr 
• Överenskommelse om en god och nära vård – 664 000kr 

Statsbidragen ska sammanfattningsvis bidra till ökad kompetens hos medarbetare, säkerställa en god 
vård och omsorg för äldre, öka digitaliseringen samt stödja kommunen i omställningen till god och 
nära vård. 

Nedan beskrivs några av utförda åtgärder kopplade till bidragen: 

• Inköp av matsalsmöbler anpassade efter målgruppen (SÄBO och LSS) 
• Inköp av digitala läkemedelsskåp (LSS) 
• Inköp av elcyklar (Hemtjänst) 
• Utbildning av all personal inom demensvård, BPSD (SÄBO). 
• Inköp av avancerad medicintekniska utrustning för att minska onödiga 

sjukhusbesök/inläggningar (SÄBO) 
• Inköp av taklyftar för att underlätta förflyttningar (SÄBO) 
• Inköp av avancerade trycksårsbehandlande madrasser (SÄBO) 
• Inköp av möbler till dagverksamhet, möjliggör aktiviteter och samvaro (Dagverksamhet, 

Kanonen) 
• Kompetensutveckling och stöd för handläggare (Myndighet) 
• Utbildning bemötande (SÄBO) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
25%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-helhetssyn, andel (%) 

88 %  87 %  90 % 83 % 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%) 

68 %  59 %  80 % 73 % 

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

38 33 25  60 38 

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

13 12 9  14 17 
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Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras 
närstående. 

Beskrivning 

Social hållbarhet 

Agenda 2030 

 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Avdelningen för Myndighetsutövning 

En ökning av ärendemängden inom IFO's verksamheter under året har märkts och förväntas fortsätta 
öka. 

Ekonomiskt bistånd 

En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har setts. Antalet förväntas fortsätt öka något 
under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. De 
ärenden som inkommit under året är mer komplexa och tidskrävande. 

Tabell över ärendemängd inom ekonomiskt bistånd (ej nyanlända) 

År Hushåll/ individer Bifall Avslag 

2019 81 605 36 

2020 83 634 52 

2021 74 670 42 

2022 81 690 31 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS) 

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser 
från socialtjänsten. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna 
hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt. Under året har ledtiderna inte 
överskridits. 

Införandet av ett nytt verksamhetssystem har inte hållit tidplanen, varför betalningsansvars-
överenskommelsen ännu inte trätt i kraft. 

Avdelningen för Utförande 

Stjärnmärkta verksamheter 

Samtliga medarbetare inom hemtjänsten som inte var Stjärnmärkta har utbildats under året för att 
verksamheten ska kunna bibehålla utmärkelsen Stjärnmärkt. 

Utbildningen är en modell som svenskt demenscentrum tagit fram och ger grundläggande kunskaper 
om kognitiva sjukdomar samt verktyg för medarbetarna att arbeta personcentrerat 

Boendestöd 

Boendestödet har under 2022 startat upp en mötesplats, LYAN, för personen inom målgruppen 
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socialpsykiatri. Mötesplatsen ger möjligheter till nya kontakter och bryta isoleringen. Aktiviteter 
anordnas i form av tex spel, målning och fikastunder. Som ett resultat av aktiviteten har ett flertal av 
brukarna minskat sitt behov av boendestöd och ökat sin självständighet. 

Personligt ombud 

Personligt ombud och jobbcoachen samarbetar för att gemensamt stötta de personer som har stöd 
av det personliga ombudet. En ökning av personer som tar kontakt med det personliga ombudet har 
skett sen restriktionerna för pandemin togs bort. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

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

92 % 88 %   90 % 78 % 

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

90 % 81 %   90 % 74 % 

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

99 % 88 % 86 %  95 % 82 % 

BM-värde 2022 avser utfall 2019. Indikator för ej återaktualiserade ungdomar och missbrukare 21+ publiceras inte i Kolada varför 
indikatorn faller bort. 

Nämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

Agenda 2030 

 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Socialförvaltningen har arbetat kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp av 
digitalisering och ny teknik samt utvecklandet av e-tjänster. Avdelningen för myndighetsutövning 
samt några fler enheter har utbildats i "Medvetet digitalt arbetssätt" i syfte att mer effektivt kunna 
använda digitala verktyg som stöd i planering och prioritering för att underlätta sitt dagliga arbete. 

Under året har regionens nya verksamhetssystem för utskrivning från slutenvård implementerats för 
äldreomsorg, och arbetet fortgår under 2023 med implementering för individ- och familjeomsorg. 

På hemtjänsten egen regi har projekt digitaliseringsombud genomförts i syfte att stärka 
hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. Detta för att kunna främja 
nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. Hemtjänsten egen regi 
har även upphandlat och implementerat digital tillsyn, som främst används under nattetid för att öka 
trygghet och nattsömnens kvalitet. 

Socialförvaltningen har även påbörjat ett större arbete för digital inkludering för våra målgrupper. 
Fixartjänsten har utökats under året till att även inkludera hjälp till äldre med enklare IT och digitala 
frågor. Ett flertal IT-handledningar har genomförts, bland annat som en del i Medborgarveckan och 
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Kanonen har utrustat med ett flertal surfplattor för att underlätta kontinuerligt lärande för våra 
seniorer. Både föreningar och privata aktörer har haft möjlighet att ansöka om digitaliseringsbidrag 
för att motverka ensamhet bland äldre och/eller för kompetensutveckling gällande 
informationssäkerhet, välfärdsteknik eller digitalisering inom äldreomsorg. 

Under året har även ett större informationssäkerhetsprojekt genomförts i syfte att öka 
verksamheternas kontinuitet och säkerställa arbetssätt och teknik som möjliggör säker hantering av 
våra informationstillgångar. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

54 % 54 % 54 %  60 %  

Indikatorn för förvaltningens digitaliseringsgrad är ej längre tillgänglig via SKR. Förvaltningen har under året gjort en översyn över andra 
lämpliga metoder för att ersätta indikatorn och beslutat att från och med 2023 använda verktyget DiMiOS. Digital Mognad i Offentlig 
Sektor (DiMiOS) är en evidensbaserad modell, framtagen vid Göteborgs universitet, som hjälper organisationen att mäta och följa upp 
digital mognad. Modellen är framtagen på regeringsuppdrag av svenska forskare. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

Socialnämnden verkar för en budget i balans och därmed bidra till det kommunövergripande målet 
om ett överskott på 2%. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%) 

-25,3% -23,6% -23,6%  0% -11,6% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -6,3% -5,8% -5,8%  0% -12,5% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 3,7% 2,4% 2,4%  0% 3,5% 
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 3,3% 7,2% 6,1%  0%  

Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

Mål 

Indikatorer 

Indikatorer där 
utfall ej uppnått 
minst 85 procent 
av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes 
i plan 

(år/mån
) 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
- helhetssyn, andel 
(%) 

96 - 59 79 80 74 73 2021 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Enkätundersökning avseende 
Särskilt boende i Vaxholm Camilla Lundholm 221231 

Fördjupad granskning av Särskilt 
boende i Vaxholm Agneta Franzén 230131 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Under hösten utfördes en enkätundersökning till anhöriga till boende inom Vaxholms äldreboende. 
Syftet var att komplettera socialstyrelsens årliga brukarundersökning eftersom den hade lågt 
svarsdeltagande för Vaxholms del. 

Svarsfrekvensen för den egna undersökningen var ca 50%. Resultatet indikerar vissa kvalitetsbrister 
och skillnader mellan de olika boendeenheterna. Fördjupad analys redovisas till nämnd under våren 
2023. 

Den fördjupade granskningen har fokuserat på utförd hälso och sjukvård för att säkerställa att 
entreprenören uppfyller ställda krav enligt avtal. Resultatet kommer att redovisas i nämnd under 
våren 2023. 

10271



Socialnämnden, Årsbokslut 2022 11(13) 

Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Flykting barn/vuxna 1,2 0,0 1,2 -1,1 

Funktionshinderomsorg -48,7 -51,7 3,0 -48,1 

Förvaltningsledning OH Stab -6,2 -6,1 -0,1 -1,8 

Individ och familjeomsorg -13,7 -18,2 4,5 -12,6 

Myndighetsutövning -3,4 -3,3 -0,1 -2,6 

Socialnämnd -0,5 -0,6 0,1 -0,5 

Äldreomsorg -100,9 -107,8 7,0 -98,1 

Övrig OH myndighet och utförare -13,6 -13,4 -0,2 -13,4 

Övrigt -0,8 -0,9 0,0 -0,7 

Periodens resultat -186,8 -202,1 15,3 -178,9 

Sammanfattning av de största avvikelserna för utfallet helåret 2022: 
Utfallet för helåret 2022 visar en positiv budgetavvikelse på 15,3 mnkr. 

Funktionshinderomsorgen 
Verksamhetsområdet visar ett överskott på 3,0 mnkr där i huvudsak socialpsykiatrin står för 
överskottet (2,6 mnkr). 

 
Detta tyngs ned av fortsatt ökade boendeplatser enligt LSS, vilket kostnadsmässigt överskrider 
budget med -1,8 mnkr. Boendeplatser enligt LSS för vuxna visar en negativ budgetavvikelse på -4,5 
mnkr medan boendeplatser enligt LSS för barn gör ett överskott på 2,8 mnkr. LSS-verksamheten visar 
på helheten totalt ett utfall på 0,3 mnkr, eftersom daglig verksamhet (0,8 mnkr), personlig assistans 
(0,6 mnkr) och övriga insatser enligt LSS (0,9 mnkr) väger upp resultatet. 

 
Individ och familjeomsorgen 
Individ och familjeomsorgen visar ett överskott på 4,5 mnkr. Orsaken till överskottet är i huvudsak på 
grund av 5,1 mnkr överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem har minskat med 
en fortsatt avsaknad av barnplaceringar. Därtill visar försörjningsstöd ett positivt budgetöverskott på 
0,5 mnkr. 

Överskottet tyngs dock ner av vuxna/missbruk (-0,6 mnkr) samt familjerätt och familjerådgivning (-
0,5 mnkr). 

Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen gör totalt ett överskott på 7,0 mnkr. Särskilt boende uppvisar ett överskott på 13,8 
mnkr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser (11,9 mnkr). Den egna 
entreprenaden i Vaxholm visar ett överskott på 1,8 mnkr. 

 
Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på motsvarande -5,8 mnkr. Den egna regin visar ett 
underskott på -2,6 mnkr, främst som ett resultat av högre personalkostnader än budgeterat (-3,2 
mnkr). Även den externa hemtjänstens ökade volymer bidrar till ett underskott på -3,1 mnkr. 
Verksamheten korttidsboende uppvisar totalt ett negativt utfall med -0,9 mnkr på grund av högre 
volymer externa korttidsplatser. Vaxholms egen entreprenad ligger positivt i linje med budget (0,2 
mnkr). 

Bruttoredovisning Utfall 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse 

 3. Intäkter  38,2 30,4 7,8 
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 4. Entrepr., Konsulter & Bidrag  -146,4 -160,7 14,3 

 5. Kostnader För Arbetskraft  -50,8 -48,2 -2,6 

 6. Övriga Verksamhetskostnader  -12,2 -8,7 -3,5 

 7. Övriga Verksamhetskostnader  -3,4 -2,7 -0,7 

 8. Finansiella intäkter/kostnader  0,0 0,0 0,0 

 9. Internredovisning  -12,2 -12,1 0,0 

Totalt -186,8 -202,1 15,3 

Här kommenteras de större avvikelserna bland kostnadsslagen: 

Intäkter 
Ett budgetöverskott på 7,8 mnkr som i huvudsak beror på ökade intäkter i form av statsbidrag. 
Bidragsposten avviker i positiv bemärkelse mot budget med 6,9 mnkr. Även intäkter för taxor och 
avgifter inom äldreomsorgen visar på en positiv budgetavvikelse (0,9 mnkr) samtidigt som 
hyresintäkterna för året är enligt budget. 

Entreprenad, konsulter och bidrag 
Uppvisar en positiv budgetavvikelse på totalt 14,3 mnkr. Består i huvudsak av ett överskott som avser 
entreprenadkostnaderna på 15,1 mnkr. Den största enskilda posten är särskilt boende som visar ett 
budgetöverskott på 12,7 mnkr på i entreprenadkostnader. 

Kostnader för arbetskraft  
Utfallet för helåret 2022 uppvisar ett underskott på totalt -2,6 mnkr. Huvudorsaken är de höga 
personalkostnaderna inom äldreomsorgen (-3,9 mnkr), där bland annat hemtjänsten (egen regi) visar 
en negativ avvikelse mot budget på -3,2 mnkr. 
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Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Digital utveckling 0 -0,2 0,2 

Inventarier 0 -0,3 0,3 

Miljöbil 0 -0,4 0,4 

Summa 0 -0,8 0,8 
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Ansvar och uppdrag 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka 
på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp 
de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för 
i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
(särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning. 
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Viktiga händelser 
Hovrätten gav Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten 
Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till den överklagade domen i Svea 
hovrätt angående tvisten om bygget av Campus Vaxholm. Därmed är ärendet nu avgjort och 
företaget Fastec har betalat totalt 43,2 miljoner kronor plus ränta i skadestånd och ersättning till 
Vaxholms stad. Totalt har kommunen erhållit 57,7 mnkr. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Under 2022 har projekteringen slutförts och 
godkänts. Upphandlingen av etapp 1, del av huvudentreprenaden har avbrutits under det gångna 
året och en ny upphandling gjordes för hela området. Denna upphandling har också avbrutits i början 
av 2023 och nytt upphandlingsunderlag kommer att tas fram efter dialog med marknaden. 
Upphandling av produktion av stödelement i betong har upphandlats under hösten 2022. Trots 
förseningen enligt ovan beräknas tidplanen hålla så att kajrenoveringen är klar för invigning under 
2026. 

Översyn av budget- och bokslutsprocessen 
Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
beslutades att antal bokslutstillfällen minskas från sju till fem per år. Det togs även beslut om att 
tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet är att frigöra tid till att arbeta med analyser och 
utveckling i verksamheten. 

Budgetprocessen har även setts över och på kommunfullmäktige i september togs beslut om en ny 
mål- och budgetprocess för Vaxholms stad som gäller från och med 2023. En av förändringarna är att 
mål- och budget beslutas i juni istället för november. Syftet är att förenkla, skapa tid för utveckling 
och öka planeringsförutsättningarna för kommunens verksamheter. 

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget 
Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur 
situationen utvecklas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att ett tryggt mottagande 
för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från 
Migrationsverket kan erbjudas. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem ökar. 
Samtliga förvaltningar har arbetat med förberedelser och planering i olika kris- och 
immigrationsrelaterade frågor. 

Exploatering Norrberget inklusive nytt SÄBO 
Exploateringen på Norrberget har under året fortsatt. Exploatören Besqab har i sin första etapp 
påbörjat uppförandet av husen inom kvarteret Eken och kvarteret Skutan. Under september månad 
tillträdde Besqab etapp 2. Parallellt med exploatörens arbeten har kommunen fortsatt sin 
projektering för ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget. Förvaltningen gavs under 
senhösten ett uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för alternativa platser för ett SÄBO och 
beslut i frågan tas under våren 2023. Under året har Roslagsvatten också påbörjat och utfört en 
nödvändig omläggning av VA-ledningar i Hamngatan. 

Organisationsförändringar stadsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har från och med 1 juli genomfört justeringar av organisationen. Staben 
har blivit en egen enhet med en nytillsatt enhetschefstjänst samt tagit över all 
GIS/geodataverksamhet från övriga enheter på förvaltningen. Staben hyser också funktioner för 
juridik, verksamhetscontroller, verksamhetsutveckling och kommunikation. Från 1 juli är också 
fastighetsenheten och tekniska enheten en gemensam enhet. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och 
service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha 
möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Målvärdet är inte uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet  

Utbildning kring delegering och ny mall för tjänsteutlåtande 
Insatser har gjorts för att utbilda förvaltningarna kring grunderna för delegering och anmälan av 
delegeringsbeslut med särskilt fokus på chefer. 

En ny mall för tjänsteutlåtande är framtagen och implementerad där fokus har varit att förenkla 
mallen samt nya rubriker har lagts till avseende barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv. Under 
våren har även en Visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens webbplats i 
enlighet med ny lagstiftning som gäller från 1 januari 2022. 

Genomförda mätningar och utvärderingar 
En nämndutvärdering har genomförts av kommunens förtroendevalda med uppdrag i 
kommunstyrelsen och nämnder i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom identifiera 
eventuella utvecklingsområden. Resultatet av utvärdering har presenterats för kommunstyrelse och 
nämnder under hösten 2022. 

En stöd- och servicemätning har genomförts av kommunledningskontoret med målgruppen alla 
chefer i Vaxholms stad. Syftet med mätningen var att undersöka hur chefer inom Vaxholms stad 
upplever stödverksamheternas stöd- och service och utifrån underlaget ha förutsättningar för att 
genomföra förbättringar. Resultatet visade att majoriteteten var nöjd eller mycket nöjd med 
kommunledningskontorets stöd och service. 

Slutfört projekt för processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Arbete har fortgått med projektet för processbaserade dokumenthanteringsplaner där genomgång 
av stadsbyggnadsnämnden skett under hösten/vintern. Projektet är därmed slutfört. 

Uppskattad utveckling av Viktigt i Vaxholm 
Under 2022 har arbetet med Viktigt i Vaxholm utvecklats. En upphandling av formgivning 
genomfördes och gav en ”ny” Viktigt i Vaxholm. Den nya tidningen har mötts av stor uppskattning 
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och arbetet med tidningen i nytt format kommer att utvärderas under 2023. Målgruppen ”barn och 
ungdom” lyfts i varje nummer i syfte att än mer träffsäkert nå denna målgrupp och deras målsmän 
med information från Vaxholms stad. 

Bättre dialog mellan kommun och näringsliv 
För att skapa bättre dialog mellan kommun och näringsliv så har under året bland annat fyra 
näringslivsfrukostar hållits och elva företagsbesök genomförts. Kommunen har även genomfört tre 
utbildningar om offentlig upphandling (i samarbete med Företagarna Vaxholm och representanter 
för Destination Vaxholm) samt har Företagarna Vaxholm deltagit vid näringslivsberedningens möten 
samt i dialogen kring centrumutveckling. 

Snabb hantering av frågor från media 
Fortsatt under 2022 har trycket på snabba svar från media varit högre än normalt, med anledning av 
kommunens arbete under både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. 
Kommunikationsenhetens bedömning är att enheten lyckats väl med att tillsammans med 
verksamheterna ge media snabba svar på den bredd av frågor de har till kommunen, både under 
"normalläge" och under den intensiva fas som de senaste åren inneburit. Verksamheterna svarar ofta 
på enkäter och tillsammans bidrar detta till en god relation till media. Det bidrar också till Vaxholms 
stad på ett bra sätt finns representerad i sammanställningar som riks- och lokala media presenterar 
över kommuners insatser och resultat inom olika områden. 

Ökad kännedom om hållbarhetsstrategin 
Arbete med att implementera och öka kännedomen om hållbarhetsstrategin har pågått, bland annat 
genom insatser i kommunens planerings- och uppföljningssystem och via kommunikationsinsatser. 
En hållbarhetsredovisning har tagits fram med samma tidsplan och ärendegång som årsredovisning 
2021. Nytt för året var att en sammanfattande bedömning av arbetet under respektive mål har 
införts. Information kring hållbarhetsarbetet för nyanställda har hållits. 

Fortsatt arbete med digital tillgänglighet och stöd kring sociala medier 
Under året har kommunikationsenheten fortsatt arbetet med digital tillgänglighet genom att planera 
och genomföra utbildningar i att skapa tillgängliga pdf:er i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. 
Möten har genomförts med bland annat ledningsgruppen för att befästa kunskaper och skapa 
förståelse för omfattningen av krav på insatser som tillgänglighetsdirektivet ställer på kommuner. 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har startat för att färdigställas i 
början av 2023. 

Kommunikationsenheten har färdigställt en "regelbok" för sociala medier inom Vaxholms stad. 
Arbetet har skett i samverkan med verksamheterna och  syftar till att ge vägledning, stöd och ökade 
kunskaper i de förväntningar och krav som ställs på konton som skapas inom Vaxholms stad. 

Samverkansmodell kring IT-stöd 
Vaxholms stad har under hösten 2022 startat ett projekt för att ta fram en styr- och 
samverkansmodell för att möjliggöra kommunens arbete kring digitalisering. Projektet bidrar till ett 
gemensamt arbetssätt med en tydlig organisation och struktur i samverkan kring IT-stöden på alla 
nivåer genom att ta fram en kommungemensam samverkansmodell. Projektet har tagit fram ett 
utkast till handbok för modellen och påbörjat arbetet att detaljplanera de ingående verksamheterna. 
Samverkansmodellen skall stödja verksamheternas arbete med den digitala miljön. Detta skall 
uppnås genom att skapa förutsättningar och struktur för arbetet. Några beståndsdelar är: att skapa 
och bevara en överblick över verksamheternas och stadens digitala miljö, inrätta roller och forum för 
strukturerad samverkan och skapa en årsplan för arbetet per verksamhet. 

Säkerhetsarbete 
Kommunens säkerhetsarbete har under året till stor del handlat om hantering av nationella, 
regionala och lokala konsekvenser till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Fokusområden för året 
var kontinuitetsplanering och informationssäkerhet. Kontinuitetsplanering bedrivs i sikte på att 
samhällsviktig verksamhet ska fortsätta kunna levereras under störda förhållanden. 
Informationssäkerhetsarbetet har bland annat omfattat penetrationstester som genomförts i syfte 
att identifiera brister i IT-säkerheten. Vaxholms stad har även under 2022 genomfört en 
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omorganisation för att en säkerhetsenhet ska finnas på plats. I oktober 2022 anställdes en 
säkerhetschef på heltid. 

Kommunen har under hösten 2022 knutit frivilliga organisationer och näringslivet närmare 
kommunen i det gemensamma krisberedskapsarbetet. Detta har skett genom ett gemensamt 
krishanteringsforum som leddes av kommunchef under hösten med över tjugo deltagande 
representanter från mer än tio aktörer, bland annat Polismyndigheten, Svenska kyrkan och Waxholm 
OK. Vid kommunstyrelsens sammanträde i november togs beslut om att alla tillsvidareanställda, som 
kan omfattas av allmän tjänsteplikt, krigsplaceras. Krigsplaceringen sker i Vaxholms stads 
organisation som helhet och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för 
krigsplacering. 

Analys av indikatorer  
Från SCB:s medborgarundersökning kommer indikator "medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%)". Här har en ökning skett från föregående år med 8,7 procent 
och målnivån på 60 procent uppnås. Dock ligger kommunen under benchmarking-värdet som är 66,8 
procent. Skillnaden mellan utfall för män och kvinnor är liten på 0,5 procentenheter (kvinnor 63 
procent och män 62,5 procent). 

Från samma undersökning kommer även indikator "Insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda medborgare (%)". Här har kommunens resultat minskat med 7,1 procent 
till 11,6 procent, dvs. 11,6 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska 
stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Målnivån för 
2022 fick uppskattas då undersökningen skulle göras om och målnivån har nu nedjusteras för 2023 
från 40 procent till 21 procent. Indikatorn "Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)" 
kommer från den servicemätning som har genomförts i kommunen för telefon och e-post. Utfallet 
har ökat med nio procent från föregående år. Dock ligger den fortsatt under målnivån och 
benchmarkvärde. 

Vad gäller Nöjd Kund-index företagsklimat så fortsätter utfallet i en nedåtgående trend och ligger 
strax under målvärdet för 2022. SKR bedömer NKI över 70 som ett högt betyg. De områden som har 
minskat mest för Vaxholms stad är information och kompetens. 

Måluppfyllelse (Procent) 
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

 54,1 % 62,8 %  60 % 66,8 % 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar 
på fråga) (%) 

69 % 58 % 67 %  73 % 75 % 

 Insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

 18,7 % 11,6 %  40 % 23,3 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 79 77 71  73 75 

Benchmark-värde för "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga)(%)” är medelvärdet för kommuner som har deltagit i 
Servicemätning telefon och e-post 2022. Utfall för 2020 saknas för indikatorerna från SCB medborgarundersökning då undersökningen 

7281



Kommunstyrelsen, Årsbokslut 2022 8(20) 

gjordes om inför 2021 års mätning. 

Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. 
Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land 
och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras. 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Målvärdet är inte uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Delaktighet 
Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. I 
exempelvis kajprojektet har olika grupper av invånare vid flera tillfällen getts möjlighet att lämna in 
förslag och synpunkter. 

Kulturmiljöprogram 
Ett kulturmiljöprogram ska vara klart under 2023 och visa hur kommunens kulturmiljövärden ska 
kunna tillvaratas. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när 
kulturmiljöprogrammet är framtaget. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022-2024 antogs 13 juni 2022. Riktlinjerna är ett 
strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att planera, bygga och förvalta 
bostadsbeståndet inom kommunen. 

Rindö hamn och vattenområde kv. Tullbommen 
Inom Rindö hamn och Oscar-Fredriksborg pågår fortsatt genomförande av befintlig detaljplan samt 
detaljplanering för ytterligare bostäder. Inom befintlig detaljplan för Rindö hamn etapp 1, Dp 394, 
har radhus uppförts samt bygglov inlämnats för ett ytterligare flerbostadshus. 

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408, antogs av 
kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga kraft den 12 mars 2022 och sedan dess 
har nödvändig lantmäteriförrättning pågått och projektering för ny anslutningsväg påbörjats. 

Planförslaget för Rindö hamn etapp 4, inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, har varit ute på samråd. 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. 
Denna detaljplan är en del av ett byte av fastigheter som skedde i samband med kommunens 
återköp av tomten där Rindö skola finns belägen. Byggrätten för denna detaljplan ska enligt 
köpeavtalet avseende Rindö skola motsvara den byggrätt, inom Rindö hamn, etapp 1, Dp 394, som 
exploatören innehade på skolfastigheten. 

Den 2 juni 2022 fick även förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för vattenområdet för Kv. 
Tullbommen m.fl. i syfte att ge småbåts- och vattenverksamheter av olika slag möjlighet att 
utvecklas. 

Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner och förberedelser för att digitalisera enligt nya 
lagkrav pågår. 
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Handelsutredning  
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en handelsutredning inklusive behov av och 
lämplig placering för en större livsmedelsbutik. Arbetet pågår beräknas vara klart under våren 2023. 

Hastighetsplan 
En hastighetsplan tas fram för att skapa ett underlag för att öka kunskapen om 
trafiksäkerhetsarbetet och hur hastighetsnivå på motortrafiksfordon påverkar andra värden i staden, 
samt fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. 

Implementerat projektledningsverktyg 
Upphandlat projektledningsverktyg har under året implementerats på exploateringsenheten. Med 
digitalt stöd av våra stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt skapas en stabilitet för framdriften av 
kommunens stora ekonomiska investeringar. Denna stabilitet omfattar förbättrad och effektiviserad 
projekthantering vilket förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god 
livsmiljö för invånarna. 

Resarö mitt 
Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och 
cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av 
bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet 
samt förbättrad skolfastighet. Under året har Lantmäteriet påbörjat handläggning av nödvändiga 
förrättningsansökningar. På grund av oklara omständigheter kring tomtindelningar har förrättningen 
till vissa delar dragit ut på tiden dock beräknas sökta förrättningar vara klara under första delen av år 
2023. 

Inom Resarö mitt har under hösten en upphandling av projekteringsledare och en 
projektorganisation påbörjats för att projektera allmänna anläggningar i form av gång- och 
cykelbana, ny cirkulationsplats, parkeringar, tillfartsvägar och avlämningsplatser. En oberoende 
kalkylator har handlats upp och en kostnadsberäkning har utförts för allmänna anläggningar. Därtill 
har en fastighetsvärderare utfört en värdering av de olika kommunala fastigheterna som kan bli 
föremål för markanvisning. 

Inom Resarö mitt pågår även ett byggprojekt i form av ombyggnation av Resarö skolas lokaler. Syftet 
är att tillgodose skolans behov genom att effektivisera lokalanvändandet och förbättra flöden i 
befintlig lunchmatsal. Under hösten 2022 erhöll projektet ett inriktnings- och genomförandebeslut. 

Domaren 15 
På Vaxön har exploateringsavtal och detaljplan för Domaren 15, dp 416 färdigställts. Ärendet 
återremitterades på kommunfullmäktige den 12 december 2022. Detaljplanen är en väsentlig del av 
det så kallade stadsmiljöavtalet där staten genom Trafikverket delfinansierar en stor del av 
renoveringen av kajen. 

Cirkulationsplats Engarn 
Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. 
Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas våren 2024. 
Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

Ny ishall  
Ett lokalprogram togs fram under året av tekniska enheten i samarbete med idrottsföreningarna. 
Lokalprogrammet har antagits politiskt och ligger till grund för övrigt planeringsarbete med en ny 
ishall. En arkitekt har under 2022 påbörjat skissarbetet för en ny ishall. En kalkylator har handlats upp 
och en kostnadsberäkning för projektet beräknas inom kort finnas framtagen. Under inledningen av 
år 2023 kommer förvaltningen att söka ett politiskt inriktningsbeslut. 

Tillbyggnation av Vaxö skola 
Tillbyggnation av två nya slöjdsalar och tre lektionssalar planeras på Vaxö skola. 
Upphandlingsunderlag håller på att tas fram för projektet. 
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Renovering av kajerna i stadskärnan 
Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta 
och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. 

Under 2022 har projekteringen slutförts och godkänts. Upphandlingen av etapp 1, del av 
huvudentreprenaden har avbrutits under det gångna året och en ny upphandling gjordes för hela 
området. Denna upphandling har också avbrutits i början av 2023 och nytt upphandlingsunderlag 
kommer att tas fram efter dialog med marknaden. Upphandling av produktion av stödelement i 
betong har upphandlats under hösten 2022. Trots förseningen enligt ovan beräknas tidplanen hålla 
så att kajrenoveringen är klar för invigning under 2026. 

Vaxholm stad har köpt in bänkar och belysningsstolpar från gestaltningsprogrammet och placerat ut 
dessa för allmän beskådan i kajområdet. Tanken är att både sakkunniga och lekmän ska kunna titta, 
känna och uppleva den utrustning som det finns planer på att anlägga under genomförandet. 

Kommunen har erhållit stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att 
motprestationer för stödet genomförs löpande. Under 2022 har till exempel cykelräknare på Kullön, 
cykelparkering på Lägret och parkering vid Söderfjärdsskolan utförts. 

Arbete med klimat- och sårbarhetsanalys 
Ett förslag till klimat- och sårbarhetsanalys är färdigställd och en kortversion ska tas fram för att 
kunna publiceras på webben. GIS-verktyg har kompletterats med resultaten av kartläggningen och 
informationen på webben har utvecklats. En workshop för kommunens verksamheter och externa 
intressenter hölls i april och bidragsmedel har slutrapporterats till Länsstyrelsen. 

Analys av indikatorer 
Indikatorn "Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)" kommer från 
SCB medborgarundersökning och har minskat med 10,6 procent från föregående år och ligger nu 
under 85 procent av målvärdet. Kommunen ligger dock över benchmarking-värdet. Vid jämförelse 
mellan män och kvinnor är männen lite mindre nöjda (kvinnor 69,4 procent jämfört med män 62,5 
procent). 

Indikatorn "Upplevd trygghet utomhus, andel (%)" hämtas från SCB medborgarundersökning. Det är 
en kombination av frågorna när det är mörkt respektive ljust ute. Här har värdet försämrats med 3,65 
procent. Utfallet ligger dock över både målnivån och benchmark-värde. "Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, årskurs 9, andel (%) totalt" kommer från stockholmsenkäten och utfallet visar att ungdomar 
i kommunen känner sig trygga utomhus kvällstid totalt sett. Resultatet överstiger både målnivån och 
benchmark-värde. Dock finns det en skillnad mellan upplevd trygghet mellan flickor och pojkar med 
24 procent (flickor 73 procent och pojkar 97 procent). För den vuxna befolkningen på frågan trygghet 
utomhus konstateras samma skillnad i resultatet mellan män och kvinnor. Anledningarna till dessa 
skillnader i upplevd otrygghet är komplext och baseras troligtvis på en mängd faktorer. Det 
grundläggande fysiska övertaget hos män/killar bidrar till maktobalans mellan könen. Samhällets 
fokus på frågan genom mäns våld och ”metoo” kan även vara bidragande orsaker till en ökad 
medvetenhet. Oron för sexuellt våld är betydligt högre hos tjejer/kvinnor än hos killar/män. 
Statistiskt sett är det dock mer troligt att killar/män utsätts för våldsbrott ute sent kvällstid än 
tjejer/kvinnor. 

För indikator "Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger Vaxholms stad 
över målnivån och har ökat med 1,7 procent från förra mätningen. Kommunen ligger dock under 
benchmark-värdet på 83,3 procent. Kvinnor är något mer nöjda än männen med 66,2 procent 
jämfört med 61,3 procent. 

Måluppfyllelse (Procent) 
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Medborgare som rekommenderar andra 
att bo i kommunen, andel (%) 

 76,6 % 66 %  80 % 65,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)  95 % 91,35 %  90 % 85 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt 

84 % 72 % 85 %  80 % 71 % 

 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda 
medborgare andel (%) 

 62 % 63,7 %  50 % 83,3 % 

Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Beskrivning 

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar 
verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling.. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Målvärdet är uppnått. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Hållbart medarbetarskap 
Arbetet med att göra Vaxholm stad till en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart medarbetskap har 
fortsatt under 2022. Temat för året är medarbetarskap. I maj till juni genomfördes en 
värdegrundsdag där forskaren Stefan Söderfjäll gav en digital föreläsning kring medarbetarskap. 
Dagen genomfördes uppdelad inom respektive förvaltning där en film på föreläsningen 
presenterades och därefter följde diskussioner och reflektioner om vad det innebär att vara 
medarbetare i Vaxholm stad. 

Distansarbete 
Riktlinjer för distansavtal har tagits fram för Vaxholms stad. Riktlinjen beskriver Vaxholms stad 
strategiska inriktning gällande distansarbete. Kommunen strävar efter att ha ett generöst 
förhållningssätt till arbetets förläggning, där så är möjligt. Utgångspunkten i överenskommelsen bör 
vara frivillig, ömsesidig och bygga på tillit och förtroende. 

Kompetensförsörjningsplaner 
En gemensam kompetensförsörjningsplan identifierar hur Vaxholms stad ska arbeta bland annat med 
frågan om ett hållbart ledar- och medarbetarskap. Planen beräknas behandlas i kommunstyrelsen i 
mars 2023. 

Analys av indikatorer 
Vaxholm stad fortsätter ha högt resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) och 
ledarskapsindex har ökat med ytterligare en enhet. Utfallen för båda indikatorerna ligger både över 
målnivån och benchmarkvärdet för 2022. Vid jämförelse mellan könen så skiljer sig värdet för 
ledarskapsindex med sex enheter där männen har 90 och kvinnor har 84 poäng. För totalindex skiljer 
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det sig med två enheter där män har 86 och kvinnor 84 poäng. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex 

82 84 84  82 81 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

82 85 86  82 80 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och 
jämlika livsvillkor. 

Beskrivning 

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en 
meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara 
hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 God utbildning för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
 Hälsa och välbefinnande 
 Jämställdhet 
 Minskad ojämlikhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet  

Främja psykisk hälsa och föräldraskapsstöd 
På hållbarhetsenheten ligger samordningsansvaret kring arbetet med att främja psykisk hälsa genom 
riktade stimulansmedel samt universellt föräldraskapsstöd genom det lokala nätverket 
Familjecentrum. En årsredovisning med genomförda aktiviteter 2021 (såsom Dans för hälsa, 
uppsökande arbete Kronängsskolan, Resurshund för minskad skolfrånvaro samt studien Fyrklövern 
- hur mår våra unga) har slutförts och gått politiskt. En projektplan för 2022 års planerade insatser för 
stimulansmedel har sammanställts. I år fortsatte arbetet med resurshund för ökad skolnärvaro, ökat 
fokus på psykisk hälsa på Kronängsskolan genom ungdomspedagoger samt pilotprojekt genom en ny 
träffpunkt för människor med psykisk ohälsa och beroende. Resultaten från studien kring hur unga 
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mår lanserades den 31 maj och lärdomar och resultat från studien har spridits via workshops och 
information ut till verksamheterna. 

Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt. Två digitala föreläsningar riktade till 
föräldrar har erbjudits med teman NPF och mående efter pandemin. Deltagarantalet vid tillfällena 
var lågt. Föreläsningarna marknadsfördes via Facebook och Lotsen. Föräldrastödsutbildningarna ABC 
och Älskade förbannande tonåring har rullat under våren med bra deltagarantal. 

Lugnt läge inom olika verksamheter 
Inflödet av anmälda brott är fortsatt lågt. Regelbundna avstämningar i trygghets- och 
säkerhetsgruppen visar på lugnt läge inom de olika verksamheterna och få rapporteringar kring oro, 
otrygghet och skadegörelse. Polis och kommun fortsätter att arbeta brottspreventivt med 
verksamhetsbesök och inplanerat operativt arbete. 

Drogförebyggande arbete och stockholmsenkäten 
Inom det drogförebyggande arbetet har fokus legat på information ut till föräldrar inför valborg, 
antilangningsinsatser vid Systembolaget och utskick till 20-åringar i kommunen, droginformation till 
elever samt nattvandring under helger. Stockholmsenkäten, en undersökning kring elevers 
levnadsvanor och levnadsvillkor, genomfördes i Vaxholm mellan sport- och påsklov i årskurs 9. 
Resultaten redovisades i september. 

Utvecklingsprojekt om nulägesverktyg  
Vaxholms stad har inlett ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Vallentuna kommun, Länsstyrelsen, 
Karolinska Institutet samt RISE, kring framtagandet av ett pedagogiskt och samordnat nulägesverktyg 
som visar på barn och ungas levnadsvanor och levnadsvillkor. 

Analys av indikatorer 
Indikatorn "Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)" kommer från 
SCB medborgarundersökning. Årets utfall på 96,6 procent ligger i linje med utfallet 2021 och 
överstiger både målnivån och benchmark-värde. För indikatorn "elever årskurs 9 som tycker livet är 
riktigt härligt att leva andel (%) totalt" har det inte skett någon större förändring sedan föregående 
år. Kommunen överstiger benchmark-värde men ligger strax under målnivån på 60 procent. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Kommunen som en plats att bo och leva 
på, andel nöjda medborgare (%) 

 97,1 % 96,6 %  75 % 94 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt 
härligt att leva, andel (%) totalt 

55 % 59 % 58 %  60 % 57 % 

Nämndens mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service. 

Beskrivning 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 
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Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet 
Vaxholm stad har under 2020–2022 deltagit i Sverige kommuner och regioners (SKR) 
utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet med verktyget jämställdhetsintegrering. I april 
avslutades projektet. 

I projektet jämställdhetsintegrerades övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för 
likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. 

Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, 
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Detta tack vare att det finns 
kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och kommunledningen 
samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. 

Utvecklingsarbetet inom jämställdhet fortgår. Detta genom deltagande i det nationella nätverket för 
modellkommuner vilket samordnas av SKR och fortsatt implementering av jämställdhet i 
organisationen, bland annat genom tjänsteutlåtanden. Uppföljande insats har även skett gentemot 
medarbetare inom jämställt bemötande på samtliga förvaltningars APT. 

Analys av indikator 
Statistik uppdelad på kön redovisas där det är möjligt. Insatser görs för att stärka analysarbetet där 
även jämställdhetsperspektivet beaktas. Där det noteras stora skillnader i resultatet mellan könen 
kan åtgärder tas fram inom det systematiska förbättringsarbetet, genom beslut inom 
tjänsteorganisationen eller genom att lyftas inom den politiska organisationen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder 

  
Delvis 

 
Delvis    

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

Beskrivning 

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energi och effektiva transporter i den 
kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende 
och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Agenda 2030 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbar konsumtion och produktion 
 Hållbara städer och samhällen 
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Analys 

Målvärdet är uppnådd. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Klimatkartläggning genomförd 
En klimatkartläggning redovisades till kommunstyrelsen i februari. Därefter fick hållbarhetsenheten i 
uppdrag att ansöka om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. Den tematiska 
ledningsgruppen i mars hade temat klimat och klimatanpassning. Ett förslag till klimat- och 
sårbarhetsanalys har tagits fram med stöd av konsult och medel från Länsstyrelsen. GIS-underlaget 
som visar klimatrisker har förbättrats och en riskbedömning av kommunens fastigheter har gjorts. 

Ökat intresse för energi- och klimatrådgivning 
Energi- och klimatrådgivningen har haft ett kraftigt ökat intresse för energifrågor. Ett stort antal 
rådgivningar har genomförts samt seminarier och kampanjer kring laddstolpar och solceller. 
Information om energi- och klimatrådgivningen har publicerats i kommunens olika 
informationskanaler. Ett tema kring plast har genomförts i tidningen Viktigt i Vaxholm och på 
Facebook. Tre övergivna båtar har skrotats. 

Åtgärder för att minska avfallsmängder 
Åtgärder för att förbättra sortering och minska avfallsmängder i kommunens verksamhet har pågått 
under året. Den nya återvinningscentralen invigdes i april med förbättrade möjligheter till 
återvinning och återbruk. Skräpplockardagar har genomförts med ett stort engagemang från skola 
och förskola. I Håll Sverige rents ranking av kommunerna och deras arbete med nedskräpning och 
Grön flagg kommer Vaxholm på plats 28, en förbättring med 9 placeringar jämfört med 2021. 

Beräkningar av klimatpåverkan har gjorts för skolskjutsar, byggnationen av SÄBO, kommunens 
tjänstebilar, måltidsverksamheten samt för energieffektiviseringsåtgärder. 

Resurs- och klimatsmarta medarbetare 
Andelen medarbetare som anger i medarbetarundersökningen att de har goda förutsättningar för att 
agera resurs- och klimatsmart har ökat från 77 procent 2021 till 79,7 procent 2022. Även andelen 
som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart har ökat från 83,1 procent 2021 till 91,4 
procent 2023. 

Samarbete med upphandlingsenheten har fortsatt vad gäller inköp av förbrukningsmaterial och 
miljökrav i upphandling. 

En informationskampanj kring globala målen och vad man kan göra som individ har lagts ut externt 
på Facebook och internt på Stimmet. Kampanjen har även synts i kommunhuset med emojis och en 
avslutande tävling. 

Analys av indikatorer 
Insamlat mat och restavfall, kg/person har minskat sedan 2021 med 42 kg per person vilket ses som 
en positiv utveckling. Antalet miljöbilar i kommunorganisationen når målnivå för 2022 med 60 
procent.  Totala antalet bilar har minskat och är nu endast 15 st jämfört med 18 st 2019 och 17 bilar 
2021. Då ingick också några hyrbilar. Miljöbilsdefinitionen har ändrats ett antal gånger vilket gör det 
svårt att följa. Från 2023 finns ett annat nyckeltal, fossiloberoende fordon. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 217 243 201  203  

15289



Kommunstyrelsen, Årsbokslut 2022 16(20) 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

61,1 % 65 % 60 %  60 %  

 Antal resor (påstigningar) per invånare 
gjorda med kollektivtrafik 

    100  

Antal resor (påstigningar per invånarna gjorda med kollektivtrafik) har inte kunnat mätas under 2022 och utgår som indikator 2023. 

Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Beskrivning 

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska 
öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka 
ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 
 Hav och marina resurser 

Analys 

Målvärdet är på väg att uppfyllas. 

Utvecklingsarbete mot målet 

Deltagande i Pilot Stockholms aktörsforum 
Vaxholms stad har deltagit i Pilot Stockholms aktörsforum. Projektet samlar personer och aktörer 
som är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling från olika sektorer. Ett lokalt 
åtgärdsprogram har tagits fram som omfattar vattenförekomsterna Norra och Södra 
Vaxholmsfjärden samt Kodjupet. Programmet har beslutats av kommunstyrelsen. 

Skrotbåtar har transporterats bort 
Övergivna skrotbåtar har inventerats och två mindre båtar och en mellanstor segelbåt har tagits upp 
och transporterats bort med hjälp av bidrag från Båtskroten. I samverkan med Värmdö kommun och 
Skärgårdsstiftelsen har ett informationsmaterial tagits fram, riktat till båtägare som besöker 
småbåtshamnar och naturhamnar. Arbetet kring biotopskyddet i Siviken har avstannat i avvaktan på 
en fastighetsägarutredning. 

Tekniska enheten har genomfört en vassröjning i Eriksömaren och ett skötselprogram har tagits fram 
för att underlätta den fortsatta skötseln av våtmarken. Under andra halvåret har tjänsten som 
vattenstrateg varit vakant vilket har medfört att allt planerat arbete inte har kunnat genomföras. 

Arbete med beslutad Grönplan 
Grönplanen antogs av kommunstyrelsen i februari. Arbete är påbörjat med att implementera planen 
och ta fram en handlingsplan. En inventering av pollinerare har genomförts under sommaren. 
Arbetet inom målet har huvudsakligen genomförts av kommunekologen på planenheten. 

Analys av indikator 
Under 2022 kontrollerade Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 156 enskilda 
avloppsanläggningar i Vaxholm. Av dessa konstaterades 115 ha godtagbar rening. Målet uppnås 
därmed inte. De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har till stor andel varit äldre 
anläggningar som passerat sin tekniska livslängd och som inte uppfyller gällande krav på rening. 
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Nämnden kommer även under de kommande åren att granska äldre anläggningar med dålig rening. 
Indikatorvärdet förväntas därmed inte nås förrän tidigast 2026. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

72% 66% 74%  80 %  

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver 
hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Den underliggande verksamheten i kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budgeten. Det är 
flera mindre positiva avvikelser som summerar upp till 1,2 procent på totalen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0,4% 0,7% 1,2%  0 % 0% 

Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 
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Mål 

1. Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

2. Vaxholm har en god stadsmiljö. 

Indikatorer 

Indikatorer där 
utfall ej uppnått 
minst 85 procent 
av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes 
i plan 

(år/mån
) 

1) 
Medborgarunder
sökningen 
- Invånarnas 
möjlighet till 
insyn och 
inflytande över 
kommunens 
beslut och 
verksamheter är 
bra, andel (%) 

 18,7 11,6  40 40 23,3 2022/01 

2) 
Medborgarunder
sökningen - Kan 
rekommendera 
andra att flytta 
till kommunen, 
andel (%) 

 76,6 66,0  80 80 65,2 2023/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1) Genomföra en utredning med datainsamling 
och intervjuer för att fördjupa kunskapen om 
låga siffror när det gäller allmänhetens syn på 
politik, politiker, förtroende och inflytande 
enligt beslut på KS 221124 §177. 

Kvalitetscontroller 20230831 

2) Fortsatt följa indikatorn över tid. Kvalitetscontroller 20231231 

Beskrivning av planerade åtgärder 

1) Förvaltningen tar hjälp av ett externt företag för att utreda våra låga siffror när det gäller 
allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande i enlighet med beslut på KS 
20221124 §177.  

2) Förvaltningen fortsätter följa indikatorn över tid då det är för tidigt att dra några slutsatser utifrån 
utfallet. Vaxholm stad ligger även över benchmark-värdet (i jämförelse med Stockholms läns 
kommuner). 
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Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2021 

KLK och PLU -65,9 -66,3 0,3 33,5 

Politisk verksamhet -5,7 -5,9 0,2 -5,0 

Revision -0,8 -0,8 0,0 -0,8 

Storstockholms brandförsvar -5,9 -6,1 0,2 -5,9 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd -1,8 -2,0 0,1 -2,2 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,1 0,2 -0,9 

Jämförelsestörande poster* 165,6 0,0 165,6 96,8 

Periodens resultat 84,5 -82,1 166,6 115,4 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 166,6 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
jämförelsestörande poster kopplat till exploateringsverksamheten och intäkter för rättstvisten om 
Campus idrottshall. Den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster visar en 
positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. 

Jämförelsestörande poster* Bokslut 2022 Bokslut 2021 

Exploateringsintäkter 155,6 112,2 

Exploateringskostnader -8,7 -15,4 

Rättstvist Campus idrottshall 19,1 0,0 

Nedskriven investeringsprojekt -0,3 0,0 

Periodens resultat 165,6 96,8 
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Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

IT -0,7 -2,0 1,3 

Det nya normala -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 -0,5 0,5 

Rådhuset -0,1 -3,0 2,9 

Summa -1,4 -6,0 4,6 

IT - Färre inköp av IT relaterade produkter och har genomförts jämfört med budget. 

Det nya normala - Lokalanpassning har skett i kommunhuset för att möjliggöra fler mötesrum och 
samtalsrum. 

GIS-plattform - Behovet av att investera i en ny GIS-plattform kvarstår men har skjutits fram i tiden. 

Rådhuset - Renoveringen av rådhusets fönster och fasad har inletts under 2022 men dem stora 
kostnaderna förväntas komma under 2023. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 

 
78 % 80 % 72 %  85 % 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

 
63 % 41 % 48 %  48 % 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel 
av maxpoäng (%) 

 
80% 77% 85%  84% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
82 85 86  80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
81 83 84  80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
89 91 90  82 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
82 84 84  81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
81 83 84  81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
84 87 86  81 

Svensk näringslivsranking, enkät 

 
210 181 166   

Livsmiljö 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
120 91 70   

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
23,3 21,8    

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,6 3,6    

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
8 7 12   
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
55 % 58 % 53 %  49 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
55 % 59 % 58 %  57 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
55 % 64 % 62 %  65 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
32,4% 33,5% 33,4%  31,3% 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
47 42 44  44 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
68 64 60  63 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
58 52 51  54 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
39 47 41   

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
 97,1 % 96,6 %  94 % 

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%), kvinnor 

 
 97,5 % 96 %  94,6 % 

Kommunen som en plats att bo och leva på, andel 
nöjda medborgare (%), män 

 
 96,8 % 97,2 %  93,4 % 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
1,7 % 2,2 % 1,8 %  3,3 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
80 % 62 % 73 %  60 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
90 % 81 % 97 %  82 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
84 % 72 % 85 %  71 % 

Upplevd trygghet utomhus, andel (%) 

 
 95 % 91,35 %  85 % 

Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare 
andel (%) 

 
 62 % 63,7 %  83,3 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
1,82 1,74 1,67   

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 90,7 % 88,1 %  79,1 % 
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Ekonomi 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) 

 
0,4% 0,7% 1,2%  0% 

Volym 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2022 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
70 % 63 % 78 %   

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
69 % 77 % 77 %   

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
74 % 62 % 68 %   
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Ansvar och uppdrag 
Förvaltning, om‐ och nybyggnad 

 underhåll och förvaltning av stadens 
o fasta egendom, idrotts‐ och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park‐ och naturmark 

 upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 

 huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

 om‐ och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

 om‐ och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 
dagvattenanläggningar, bredband och liknande 

 fastighetsbildnings‐, ledningsrätts‐ och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

 stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

 upplåtelser av gatu‐ och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål 

 förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu‐ och vägnät, gång‐ och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

 beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

 besluta om tillstånd att schakta i stadens gator 

Bibliotek 

 information och litteraturförmedling 

 barn‐ och ungdomsverksamhet 

 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 

 biblioteket som kulturellt rum 

 det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

 allmän kulturverksamhet 

 förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

 bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur‐, fritids‐ och idrottssektorn 

 samverkan med ideella föreningar inom kultur‐, fritids‐ och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

 stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

 avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats 
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Viktiga händelser 
Tekniska enheten har under året utfört en omorganisation och tidigare gata‐parkenheten har slagits 
samman med fastighetsenheten. Omorganisationen är förhandlad med CESAK. 

Tidigare enhetschefstjänst för gata‐parkenheten har omvandlats till en processledartjänst som 
arbetar i en enhetsövergripande roll med bland annat verksamhetsutveckling. 

Enheten har stärkts upp med en byggledare som i första hand är utlånad till Kajen‐projektet samt en 
projektledare anläggning som stöttar enheten med granskning av nya anläggningar som ska tas över 
av exploatörer. 

Under året har park, hamn och fritidsansvarigs roll delats upp i två ansvarsroller. 

Samtliga rekryteringar är genomförda med gott resultat: 
‒Byggledare 
‒Parkingenjör 
‒Idrott och fritidsansvarig 
‒Projektledare anläggning 
‒Processledare 

Kultur och biblioteksenheten har under året kunnat återgå till normal verksamhet efter pandemin. 
Stadsbiblioteket har tillgängliggjorts i och med en ombyggnad av entré och toalett. På 
världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. 

Nya avtal för bibliotekssystemet BookIT och för medieinköp har tecknats under året. En ny 
biblioteksplan för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och 

fritidsaktiviteter. 

Agenda 2030 

 God utbildning för alla 

 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Kultur och bibliotek 

Sedan coronarestriktionerna släpptes i februari har kulturen arbetat med att återgå till normal 
verksamhet. I den verksamheten ingår bland annat Kulturnatten, teater för alla barn från förskola till 
högstadium och ansvar för den kommunala konsten. Vaxholm deltog för första gången i den 
länsomfattande cirkusfestivalen CirkusMania. Evenemanget Utomhusbio på Rindö utökades med en 
barnfilm, som drog stor publik. Det ordnades en gratis vårkonsert i Vaxholms kyrka med bröderna 
Rongedal och en nyårskonsert med Beauts. 

Kulturnatten lockade många besökare, uppskattningen är att det var besöksrekord. Workshops, 
författarbesök med Jan Eliasson, visning av Villa Akleja och familjefilmen Göta kanal 4 var 
programpunkter där gratisbiljetterna snabbt tog slut. 

För första gången hålls ett musikresidens i Vaxholm, på initiativ av Region Stockholm i samarbete 
med kulturen. Det vänder sig till förskolebarn och kommer ha premiär under våren 2023. 

Fyra kulturbidrag beviljades och tre kulturstipendier delades ut. 

Alla program och evenemang som kulturen erbjuder till Vaxholmsborna är gratis till skillnad från 
många andra kommuner i närheten. 

Stadsbibliotekets lokaler har tillgängliggjorts i och med en ombyggnad av entré och toalett. Från och 
med våren märks en ökning av besökare, jämfört med pandemiåret 2021 ökade besökarna med 35%. 
Utlånen ökade med 14%. Under sommaren synliggjorde två sommarjobbande ungdomar biblioteket 
då de var ute med lådcykeln. 

Aktiviteter som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits. Biblioteket 
hade mycket fokus på barn och barns läsning under sommaren. Barnen och deras vuxna lockas av 
skyltningar, tävlingar och läsutmaningar. 

Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök. Från höstterminen erbjöds 
skolor att besöka biblioteket på torsdagar innan öppning, en lättöppet timme där klasserna förväntas 
klara sig själva med återlämning och utlån. Om det faller väl ut kommer även förskolor bjudas in 
2023. 

Biblioteket erbjuder nu viss IT‐handledning för den som behöver. Man kan boka tid med en 
bibliotekarie och få hjälp med att komma igång. Stödet utgår från PTS, Post‐ och telestyrelsens 
material Digitalhjälpen. Mer information finns på bibliotekets hemsida, på affischer i biblioteket och i 
sociala medier. 
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Indikatorn Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda invånare var svår att sätta 
målnivå på då frågan från SCB var ny för året. En för hög målnivå sattes och är justerad för 2023 till 
45%. Vaxholms utfall för 2022 är högre än BM‐värdet. 

Tekniska enheten 

Nytt utegym på Lägret var på plats under 2022. Utegymmet är planerat utifrån att kunna nyttjas av 
en bred åldersgrupp. 

Under året har ett lokalprogram för en ny ishall tagits fram i samarbete med idrottsföreningarna. 
Lokalprogrammet har antagits politiskt och ligger till grund för övrigt planeringsarbete med ny ishall. 
Under året har förvaltningen utfört investeringsarbete för att möjliggöra fortsatt drift av befintlig 
ishall som har ett stort underhållsbehov. Ishockeyföreningen har med hjälp av Vaxholms stad ansökt 
om dispens för belysningen i ishallen då den inte uppfyller ishockeyförbundets riktlinjer. Dispens har 
beviljats för säsongerna 2022/2023 och 2023/2024. 

En ny konstgräsplan har etablerats på Resarö i samverkan med IFK Vaxholm och med delfinansiering 
av Riksidrottsförbundet. Istället för gummigranulat valdes kork som ifyllnadsmaterial på 
konstgräsplanen. Anläggningen invigdes i oktober. 

Avtal med Waxholms camping är tecknat och verksamheten är igång. Arrendatorn har anlagt en ny 
utomhusanläggning för Padel samt utfört en rad omfattande upprustningar av stugorna. Staden har 
rustat upp servicebyggnaden samt vädersäkrat el‐ och belysningsnätet. 

Morfarsstugan på Tenöbadet har anslutits till vattennätet och nytt avlopp har anlagts. Samtliga 
tillstånd och godkännande från berörda parter är färdiga och entreprenören har startat sin 
verksamhet. 

Under våren hävdes alla restriktioner till pandemin och föreningarna har haft möjlighet att nyttja 
anläggningarna på samma sätt som innan pandemin. 

Medborgarnas upplevelse av möjligheten att nyttja kommunens idrotts‐ och motionsanläggningar 
har ökat, sannolikt som resultat av hävda pandemirestriktioner. Målnivån för 2023 är 70% och 
utfallen kommer att studeras över tid. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
33%    

67%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐värde 
2022 

 Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

46,2 %  47,5 %  60 %  42,1 % 

 Möjligheten för invånare att nyttja 
kommunens idrotts‐ och 
motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare (%) 

68,8 %  78 %  60 %  77,3 % 

 Bibliotekets utbud ‐ böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare (%) 

96,5 %  94,5 %  70 %  93,6 % 

BM‐värde är Stockholms läns kommuner. 
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Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Analys 

Vaxholm har flertalet bredbandsoperatörer med egen kabeldragning inom kommunen. Tekniska 
enheten arbetar med ledningssamordning för att möjliggöra samschaktning och dialog mellan 
aktörer och invånare. Vaxholms geografiska utgångsposition gör att vissa hushåll och företag i 
skärgården är svåra att nå. 

En av de aktörer som funnits längst på Vaxön är Vaxholms stadsnät och efter en längre förhandling 
har staden tecknat avtal som säkerställer behoven på lång sikt. 

Vaxholms stad har i förhandlingen även säkrat tillgång till tomrör längst hela stomnätet på Vaxön. 
Detta öppnar upp för stora möjligheter att koppla upp tekniska anläggningar både inom 
fastighetsbeståndet men även inom allmän plats. 

Den redovisade ökningen av tillgång till bredband är den högsta sedan 2018, nästkommande år 
förväntas en mindre ökning. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

81,3%  83,1%  87,5%  85%  91,7% 

Utfall avser 2021, källa Post‐ och telestyrelsen (PTS). 
BM‐värde är Stockholms läns kommuner. 

Nämndens mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service 

Agenda 2030 

 Hållbara städer och samhällen 

 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Nytt lokalvårdsavtal är upphandlat och fungerar väl, området är uppdelat i två områden för att 
möjliggöra flexibilitet och fördela avtalsansvar närmare verksamheterna. 

Förändringen i avtalet för fastighetsdrift där förvaltningen återtog ansvar för mottagande av 
felanmälningar har visat sig vara mer tidskrävande än beräknat och resulterat i ökat administrativt 
behov. Befintliga verksamhetsstöd är inte anpassade för denna typ av tjänst och resulterar i en del 
dubbelarbete för att säkerställa relevant statistik.  Efter utvärdering ändras processen så 
felanmälningar skickas direkt till utförare men genom stadens e‐tjänst. 
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En övergripande fråga som påverkar den fysiska miljön i stadens lokalbestånd negativt är längre och 
varmare somrar. Beståndet består till stor del av gamla lokaler som saknar möjlighet att få ner 
inomhustemperaturer på ett effektivt sätt. Förvaltningen jobbar objektspecifikt tillsammans med 
verksamheterna för att hitta lösningar men landar ofta i en ekonomisk problematik. 

Stadsbibliotekets lokaler är inventerade och ombyggda utifrån tillgänglighetsperspektiv. Entrén är 
förstorad och den publika toaletten ombyggd till RWC enligt dagens standard. Ventilationen är 
förnyad. 

Indikatorn NKI‐Fastighet är ny för 2022 och kommer att utvärderas och följas upp även under 2023. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 NKI‐Fastighet  54  57  55 

Enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen, utfall avser 2021. 
BM värde är rikssnitt av 87 kommuner. 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social‐ och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 Hav och marina resurser 

 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Samtliga ansvarsområden inom tekniska enheten arbetar löpande med att inventera och 
kostnadsberäkna åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt underhåll av stadens anläggningar 
och byggnader. Ny underhållsplan för allmänna anläggningar är antagen. 

Nya driftavtal för gata, mark, park, lekpark, hamn, fritid och idrottsdrift arbetas med och skall vara 
färdiga till hösten 2023. 

Fastighet:  
Ett 40‐tal underhållsprojekt har starta upp under året och enheten arbetar vidare enligt 
underhållsplanen. 

Enheten arbetar med att ta fram underlag för nytt ramavtal för byggprojekt, extern 
upphandlingsjurist är anlitad för granskning av underlagen. 

Söderfjärdsskolan står inför stora renoveringsinsatser, enheten har i samarbete med måltidsenheten 
tagit fram projekteringshandlingar för upprustning av storkök samt fasad och fönsteråtgärder. 
Åtgärden finns beslutad under stadens långsiktiga budget för 2023. 
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Förvaltningen har startat upp underhållsprojektet för Rådhusets fasad, fönster och tak under hösten. 
Projektet är budgeterat under kommunstyrelsen. 

Gata‐trafik 
Snöröjningen har under hösten fungerat väl trots relativt svårhanterligt väder med snöoväder och 
flertalet töperioder. 

Flertalet gatuunderhållsprojekt har utförts i enlighet med underhållsplanen. Åtgärder på 
Överbyvägen har senarelagts för att anpassa tidsplan till gång och cykelväg inom Resarö mitt‐
projektet. 

Kajens skick har föranlett ökade driftkostnader i form av drift av grusvägen som dessutom påverkat 
närboende, närliggande verksamheter och allmänheten negativt. Dessutom har akuta lagningar av 
ett slukhål samt vattenledningar till båttrafiken resulterat i högre kostnader än budgeterat. 

Park‐mark 

Övertagande av flertalet allmänna anläggningar och områden efter slutbesiktningar av byggherres 
genomförda åtgärder har fungerat väl och budgetökning i driften ser ut att täcka de ökade 
kostnaderna på sikt. 

Flertalet lekplatser är i fortsatt stort behov av upprustning och de planerade åtgärderna på två av de 
mindre lekplatserna, i Petersberg samt vid Stefan Lövings väg har behövts senareläggas. Lekplatserna 
är slitna och behöver moderniseras med ny utrustning. Utrymmet för åtgärder räcker inte till för att 
underhålla i den takt som krävs. En genomarbetad åtgärdsplan med kostnadsförslag tas fram till 
underhållsplanen. 

Förvaltningen har under hösten fått i uppdrag att förhandla fram två arrendeavtal för nyetablering 
vilka förväntas ge intäkter 2023/2024. 

Återvinningscentralen på Eriksövägen har nu öppnat igen efter ett års renovering. Trafikflödet har 
gjorts om på området och det går nu att lämna över 20 olika sorteringsfraktioner plus en avdelning 
för miljöfarligt avfall. Nu kan betydligt större mängder materialåtervinnas istället för att brännas. Här 
finns även ett hus för återbruk, byggt av återvunnet tegel, där användbara saker lämnas och tas om 
hand av Lions och säljs på loppis. I och med färdigställandet av återvinningscentralen har staden tagit 
över anlagda dagvattenanläggningar. 

Under våren besökte landshövdingen i Stockholm och representanter för länsstyrelsen Vaxholms 
stad för att bland annat diskutera frågan om övergivna skrotbåtar i skärgården. Ansvaret för 
skrotbåtarna ligger idag på ägaren men om ägaren inte går att hitta är ansvaret för de här båtarna är 
lite oklart då skrotning av en båt utan ägarens tillstånd räknas som egenmäktigt förfarande. 
Länsstyrelsen ska arbeta för att ansvaret ska bli tydligare. Under året har kommunen fått tillstånd 
från polisen att bärga och destruera en sjunken båt samt bärgat två roddbåtar. På stadens hemsida 
finns information om vart privatpersoner kan vända sig för att skrota båtar. 

Eriksömaren sköts från och med hösten enligt plan. 

Indikatorernas målnivåer har höjts för 2023 för att bättre spegla förväntade utfall och kommer att 
studeras över tid. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 Skötsel av gång‐ och cykelvägar, andel 
nöjda medborgare (%) 

72,1 %  76 %  60 %  76,6 % 

 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, 
torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

85,7 %  85,2 %  60 %  80,4 % 

 Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel 
nöjda medborgare (%) 

62,6 %  68,2 %  60 %  71,8 % 

BM‐värde är Stockholms läns kommuner. 

Nämndens mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla 

Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Föreningslivet har under året utökats med flera nya föreningar vilket också bidragit till nya 
verksamheter, tex friidrott för barn och unga. 

Avtalet med IP skogen har förnyats vilket bidrar till att föreningarna fortsättningsvis kan hyra 
utrustning vid anordnande av stora arrangemang. I Vaxholms har IP skogen under året använts av 
Waxholms orienteringsklubb för Strömmingsloppet, ungdomsorientering och nationella 
orienteringsarrangemang samt Vaxholms kanotsällskaps två SM.  

Det nya boknings‐ och bidragssystemet för föreningar har utvärderats. Systemet gör att strötider 
enkelt kan bokas via bokningssystem av både privatpersoner, föreningar och företag, vilket tidigare 
tog tid och krävde mycket administration. Det är också lätt för föreningarna att söka bidrag i 
systemet. Både ansökan och återrapportering sker i samma vilket underlättar administrationen 
avsevärt för båda parter. Även utbetalnings‐ och uppföljningsprocessen underlättar Tekniska 
enhetens arbete med bidrag och uppföljning. Systemet möjliggör ytterligare effektiviseringar som 
kommer att värderas och implementeras löpande. 

Under 2022 har ett extra bidrag betalats ut till föreningarna som ett Coronastöd. 

Redovisat utfall för deltagartillfällen 2022 avser deltagande under kalenderår 2021, mitt under 
pandemin. Antalet deltagartillfällen har minskat kraftigt under pandemin och redovisat värde är långt 
under målnivån. Utfallet för Vaxholm är dock i nivå med benchmarking värdet för Stockholms läns 
kommuner under motsvarande period. Arbetet med att förenkla och skapa förutsättningar för 
föreningar fortgår. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 
antal/inv 7‐20 år 

38,1  36,3  30,6  38  30,9 

Utfallet presenteras per publiceringsår (v48 år 2022), resultatet avser föregående kalenderår (2021), källa Riksidottsförbundet. 
BM‐värde är Stockholms läns kommuner. 

Nämndens mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 

Analys 

Energibesparingsfrågor har prioriterats högt under hösten 2022, dels för att långsiktigt minska 
stadens energiuttag men även för att kortsiktigt underlätta belastningen av elnätet. 

Solceller är installerade på Resarö skola och driftsattes under sommaren. 

Pilotprojekt med tilläggsisolering av fönster är genomfört och kommer ligga till grund för vidare 
arbete givet ett gott resultat. 

Teknisk installation i kyl och frysrum är genomförd, projektet har visat på goda resultat både ur ett 
energiperspektiv men även på driften. 

Installationer av styrning inom belysning utförs löpande för att effektivisera energianvändningen. 
Stora lokaler prioriteras. 

Utbyte av armaturer till energieffektiva armaturer inom gatubelysningsnätet pågår löpande och 
beräknas vara klart 2025. 

Vid prioriteringar av underhåll av tekniska installationer vägs energianvändningen in vilket på sikt 
leder till lägre energiuttag. 

Staden har ett upphandlat fastprisavtal på elförbrukning där priset per kilowattimme är långt lägre 
än marknadspris. Avtalet sträcker sig till våren 2024 och upphandling av nytt avtal behöver påbörjas 
under 2023. 

Energianvändningen har fortsatt minskat under 2022 och effektivare energianvändning ses över 
löpande. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

147  146  139  150 

BM‐värde saknas för 2022 
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Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Nämnden för teknik, fritid och kultur gör på helår ett underskott om ‐ 2 mkr i enlighet med tidigare 
prognos. Underskottet beror till största del på att gatuansvaret haft obudgeterade kostnader för 
öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande åtgärder på gator samt att 
fastighetsavdelningen gör ett underskott på mediakostnader (el, värme och vatten) om ‐1,4 mkr. 

Att underskottet inom mediakostnader enbart landar på 10% över budget trots extrema prisökningar 
inom energisektorn beror av det fastprisavtal som tecknades 2019 för energiförbrukning. Avtalet 
täcker dock inte nätavgift, energiskatt eller värmeförbrukningen. 

Delar av underskottet vägs upp av flera faktorer där ökade externa intäkter är den största faktorn. 
Detta är ett resultat av en aktiv ekonomisk förvaltning där tekniska enheten arbetar med att förnya 
och omförhandla avtal. Detta arbete kommer vara fortsatt prioriterat närmaste åren för att 
säkerställa att intäkterna möter de generella kostnadsökningarna. 

Utfall på indikatorn kostnad per kvadratmeter för löpande fastighetsskötsel ligger oförändrat på 
ca.100 kr/kvm även i det nya avtalet. I praktiken har dock omvärldsläget resulterat i att 
kostnadsökningar för material och inköp ökat kraftigt mellan 2021 och 2022 varför resultat bör ses 
som positivt. 

Vakansgraden har i och med nytt avtal för campingen samt morfarsstugan minskat kraftigt. 
Vakansgraden om 0,7% är ytterst låg vilket ur ett ekonomiskt perspektiv är positivt men innebär 
också en låg grad av flexibilitet. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
33%    

67%    

Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget  5,8%  1,7%  ‐3,5%  0% 

 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel 
och felavhjälpande underhåll ‐ fastighet 
(kr/kvm) 

71,7  101,2  101,5  95 

 Vakansgrad lokaler (%)  1,63 %  0,65 %  5 % 

BM‐värde saknas 
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Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs‐ och årsbokslut. 

Mål 

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter 
Indikator: Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

Mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla 
Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 år 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
Indikator: Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM‐
värde 
2022 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Det lokala kultur‐ och 
nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda 
medborgare (%) 

‐ 
46,2
% 

47,5
% 

‐  50%  60%  42,1%  2209 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7‐20 år 

38,1  36,3  30,6  ‐  ‐  38  30,9  2212 

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 

5,8%  1,7%  ‐3,5%  0%  0%  0%  ‐  2209 

Planerade åtgärder 

Åtgärd  Ansvarig  Slutdatum 

Målnivån för indikatorn "Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)" justeras 2023 till att följa benchmarking 
värdet för länet. 

Kultur‐ och 
bibliotekschef 

2023‐12‐31 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 följs löpande för 
att verifiera återhämtning efter pandemin och behov av särskilda 
insatser. 

Teknisk chef  2024‐12‐31 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget har godkänts av 
kommunstyrelsen under hösten 

Teknisk chef  2022‐12‐31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Målnivån för indikatorn "Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%)" justeras 2023 till att följa benchmarking värdet för länet. 

För att få en rättvis målnivå justeras den så att den följer BM‐värdet för Stockholms län. BM‐värdet 
var 42,1% 2022, Vaxholm har målnivå på 45% för 2023. 
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Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 följs löpande för att verifiera återhämtning 
efter pandemin och behov av särskilda insatser. 

Redovisat utfall för 2022 avser deltagande under kalenderår 2021, mitt under pandemin. Antalet 
deltagartillfällen har minskat kraftigt under pandemin och redovisat värde är långt under målnivån. 
Utfallet för Vaxholm är dock i nivå med benchmarking värdet för Stockholms läns kommuner. Arbetet 
med att förenkla och skapa förutsättningar för föreningar fortgår och återhämtningstakten efter 
pandemin kommer att följas upp. 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

Resultatavvikelsen är följd av oförutsedda kostnadsökningar under året relaterat till kajernas dåliga 
skick. Underskottet signalerades tidigt på året och prognosen om ‐ 2mkr godkändes av 
kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2. 

Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr 
Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget‐
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Stadsbyggnadschef  ‐0,2  ‐0,5  0,3  ‐0,4 

Stadsbibliotek  ‐4,5  ‐4,5  0,0  ‐4,4 

Kulturell verksamhet  ‐1,1  ‐1,2  0,1  ‐0,9 

Teknisk enhet  ‐9,1  ‐7,8  ‐1,3  ‐7,5 

Park ‐ Hamn  ‐4,5  ‐7,2  2,6  ‐21,8 

Mark‐Arrende  2,2  0,8  1,4  2,2 

Gata‐GCvägar  ‐11,3  ‐9,1  ‐2,3  ‐10,1 

Parkering‐trafik  2,2  1,1  1,1  3,3 

Belysning  ‐2,9  ‐3,4  0,4  ‐3,6 

Fritid‐Idrott  ‐19,3  ‐16,4  ‐3,0  0,0 

Fastigheter  ‐10,5  ‐9,0  ‐1,5  ‐11,2 

Periodens resultat  ‐59,1  ‐57,1  ‐2,0  ‐54,4 

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur här för perioden januari till dec visar ett underskott på ‐ 2,0 
mnkr. Några av de större negativa avvikelser avser högre entreprenadkostnader för öppethållande av 
Söderhamnens väg. Till det kommer även högre kostnader för nätavgift för el samt högre kostnader 
för fjärrvärme. 

Ansvarsspecifika avvikelser: 

Stadsbyggnadschef. Statlig sjukersättning bidrar ett överskott på 0,3 mnkr 

Teknisk enhet. Konsultkostnader för utökade investeringsprojekt: GC‐väg Rindö, Resarö bollplan och 
Resarö mitt är huvudsakliga orsaken till enhetens negativa avvikelse ‐ 1,3 mnkr 

Park ‐ Hamn. Tillsammans med Fritid ‐ Idrott visar tillsammans en avvikelse på ( ‐ 0,3 mnkr) 

Mark ‐ Arrende. Mer intäkter än budgeterat, lägre kostnader för entreprenader innebär en positv 
avvikelse på 1,4 mnkr. 

Gata ‐ GC‐vägar. Driftkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg ca ‐2,2 mnkr. 

Parkering ‐ Trafik. Outnyttjad entreprenad budget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt 
avskrivningskostnader, lämnar ett överskott på 1,1 mnkr. 

Belysning. Något lägre utfall på driftbudgeten samt kompensation för utökad investeringsbudget. 
Intäkt ca 0,2 mnkr från campingen. Totala utfallet landar på 0,4 mnkr. 
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Fastigheter. Visar negativ avvikelse på ‐1,5 mnkr. Avvikelsen består av ett underskott på 
verksamheterna för fastigheter med ca ‐2,9 mkr där de största avvikelserna återfinns inom förskole‐ 
och affärshus och lokaler verksamheterna ‐1,8 respektive ‐1,2 mnkr. Detta vägs till viss del upp av 
överskott på overheadkontot för fastighet med ett överskott på ca 1,5 mnkr. 

Bruttoredovisning  Utfall 2022  Budget 2022  Budgetavvikelse 

3 Intäkter  50,0  23,6  26,4 

4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag  ‐31,3  ‐30,0  ‐1,3 

5 Kostnader För Arbetskraft  ‐14,3  ‐13,8  ‐0,5 

6 Övriga Verksamhetskostnader  ‐40,3  ‐36,2  ‐4,1 

7 Övriga Verksamhetskostnader  ‐64,1  ‐41,0  ‐23,1 

8 Finansiella Intäkter/Kostnader  0,0  0,0  0,0 

9 Internredovisning  40,8  40,3  0,6 

Totalt  ‐59,1  ‐57,1  ‐2,0 

Intäkter. Intäkt motsvarande 24 mnkr som möter motsvarande kostnad på slag 7 (79 avskrivningar). 
Avser ersättning från Fastec. 
 
Entreprenad, total avvikelse på ‐1,3 mnkr, huvudsakligen kopplat till öppethållandet av 
söderhamnens väg och den avvikelse som finns på gatuansvaret 
 
6 övriga verksamhetskostnader, här ingår mediakostnader (el, vatten och värme) vilket står för den 
största enskilda avvikelsen (‐1,4 mnkr). Ingår även kostnader för reparationen och underhåll, största 
avvikelsen är på skolfastigheter (‐0,7 mnkr) men finns även avvikelse på äldreboende och 
gruppbostäder med ‐0,5 mnkr. 
 
7 övriga verksamhetskostnader, avvikelsen består i huvudsak av nedskrivning efter avgjord tvist med 
Fastec (‐24 mnkr). 

Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr 
Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget‐
avvikelse 

Gator och trafik  ‐6,5  ‐6,8  0,3 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad  ‐20,1  ‐15,0  ‐5,1 

Hamnar, kajer  ‐4,7  ‐1,0  ‐3,7 

Fritid  0,0  ‐1,0  1,0 

Park och mark  0,0  ‐1,0  1,0 

Solceller  ‐1,0  ‐1,0  0,0 

Åtgärder energiplan  ‐0,6  ‐1,0  0,4 

Gatubelysning  ‐2,3  ‐3,0  0,7 

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder  0,0  ‐0,5  0,5 

Cykelräknare  ‐0,2  ‐0,2  0,0 

Cykelparkering  ‐0,3  ‐0,5  0,2 

Gräsplan Resarö  ‐3,9  ‐2,5  ‐1,4 

Utegym Lägret  ‐0,7  ‐0,8  0,1 

BUNs Lokalönskemål  ‐0,9  ‐0,8  ‐0,1 
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Investeringar belopp i mnkr 
Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget‐
avvikelse 

Bredband  ‐1,2  ‐1,0  ‐0,2 

Scoutstuga markarbete  0,0  ‐2,0  2,0 

Scoutstuga parkering  0,0  ‐1,0  1,0 

Nytt bibliotekssystem  0,0  ‐0,3  0,3 

Tillkommande ÅVC  ‐2,6  0,0  ‐2,6 

Summa  ‐45,2  ‐39,4  ‐5,9 

Utfall för investeringar under året är 45,2 mkr vilket ger en avvikelse mot budget på 5,9 mkr. Inom 
projekten finns dock anläggningsbidrag och försäljningsintäkter om 5,1 mkr vilket resulterar i en 
faktisk avvikelse mot budget på 0,8 mkr. 

Tekniska enheten har under året genomfört ett 80‐tal investeringsprojekt där både externa och 
interna projektledare anlitats. 

Övergripande har samtliga investeringsprojekt belastats av långa leveranstider och 
kostnadsökningar. Orsakerna har flera förklaringar, så som att globala leveranskedjor inte fullt ut 
återhämtat sig efter covid, generell brist på komponenter och halvledare samt krig i Ukraina och 
energibristen. 

Majoriteten av investeringsprojekten har trots detta utfall i enlighet med budget på grund av att 
många av åtgärderna avropades i ett tidigt skede under 2022 och påverkades därför inte i allt för hög 
grad av årets inflation. 

Störst enskild kostnadsökning är försenad fakturering av stadens åtaganden för 
återvinningscentralen vilket ursprungligen var budgeterat för 2021. 

Nedan redovisas ett axplock av utförda investeringsprojekt. 

Åtgärder enligt stadsmiljöavtalet:  

•Cykelräknare 

•Cykelparkering på lägret 

•Ny parkering – Båtens förskola 

Satsningar och nyinvesteringar 

•Upprustning av Rindö sporthalls omklädningsrum 

•Upprustning och förbättring av Repslagaregatan 

•Upprustning av Rindö skolgård 

•Brandsäkerhetsåtgärder Sport/tennishallen 

•Utegym på lägret 

•Upprustning av Rindö skolgård 

•Resarö konstgräsplan 

•Åtgärder säkra skolvägar 

•Solceller Resarö skola 

Reinvesteringar/underhåll 

•Upprustning av el och belysning Campingen 

•Söderkulla förskolas tak 

•Vaxö skola fasad 
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•Lägerbackens fönsterrenovering, 2 av 4 hus klart 

•Vaxö skola brandlarm 

•Ny beläggning på Drottninggatan, Rosenbergsgatan, Pålsundsvägen 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått  Utfall 2020  Utfall 2021  Utfall 2022  Trend  BM 2022 

Andel barnbokslån (%) 

 
44 %  46 %  52 % 

Bibliotekets digitala utbud ‐ böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

93,9 %  90,9 % 

Bibliotekets digitala utbud ‐ böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

87,2 %  86,7 % 

Bibliotekets digitala utbud ‐ böcker och tidskrifter, 
andel nöjda medborgare (%) 

 

90,9 %  88,7 % 

Bibliotekets utbud ‐ böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

96,5 %  94,7 %  94,7 % 

Bibliotekets utbud ‐ böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

94,1 %  92,2 % 

Bibliotekets utbud ‐ böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) 

 

96,5 %  94,5 %  93,6 % 

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

80,3 %  83,2 % 

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

78,1 %  78,6 % 

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare (%) 

 

84 %  79,5 %  81 % 

Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

45,3 %  49,3 %  43,1 % 

Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

47 %  45,6 %  41 % 

Det lokala kultur‐ och nöjeslivet i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 

46,2 %  47,5 %  42,1 % 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

34,3 %  37,3 %  44,2 % 
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Mått  Utfall 2020  Utfall 2021  Utfall 2022  Trend  BM 2022 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

42,2 %  38,6 %  46,2 % 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 

 

38,3 %  37,9 %  45,1 % 

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts‐ och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

75,2 %  78,1 % 

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts‐ och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

70,1 %  80,5 %  76,5 % 

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens 
idrotts‐ och motionsanläggningar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

68,8 %  78 %  77,3 % 

NKI ‐ Fastighet ‐ skola 

 
69 

NKI‐Fastighet 

 
54  55 

NKI‐Fastighet ‐ Förskola 

 
46 

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av 
befolkning (%) 

 

81,3%  83,1%  87,5%  91,7% 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

60,6 %  72,5 %  71,3 % 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

61,2 %  72,3 %  70,6 % 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

 

60,9 %  72,4 %  70,9 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

66,4 %  60,1 %  68,7 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

64,4 %  74,2 %  72,9 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 

65,3 %  67,9 %  70,9 % 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

94,8 %  92,5 %  90,7 % 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

94,1 %  91,5 %  89,6 % 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%) 

 

94,5 %  92 %  91,1 % 
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Livsmiljö 

Mått  Utfall 2020  Utfall 2021  Utfall 2022  Trend  BM 2022 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 
år 

 

38,1  36,3  30,6  30,9 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 
år, flickor 

 

36,4  34,6  31,2  26,5 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7‐20 
år, pojkar 

 

39,7  38  30  35,1 

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

 

147  146  139 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

89,8 %  90,4 %  81,4 % 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

81,5 %  80,3 %  79,5 % 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 

 

85,7 %  85,2 %  80,4 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

86,1 %  82,4 %  79,3 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

84,3 %  85,7 %  78,9 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

85,2 %  84,1 %  79,1 % 

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

62,9 %  61,9 %  69,1 % 

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

62,3 %  73,4 %  74,3 % 

Skötsel av byggnader där kommunen har 
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

62,6 %  68,2 %  71,8 % 

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

71,6 %  75,8 %  73,2 % 

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

69,4 %  73 %  70,5 % 

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

70,6 %  74,4 %  71,8 % 
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Mått  Utfall 2020  Utfall 2021  Utfall 2022  Trend  BM 2022 

Skötsel av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

72,3 %  77,9 %  77,1 % 

Skötsel av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

71,9 %  74,2 %  76,1 % 

Skötsel av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

72,1 %  76 %  76,6 % 

Skötsel av kommunens idrotts‐ och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

87,7 %  80 % 

Skötsel av kommunens idrotts‐ och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare ‐ män (%) 

 

75,7 %  86,7 %  80,1 % 

Skötsel av kommunens idrotts‐ och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare (%) 

 

79,1 %  87,1 %  80,1 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

86,5 %  84,3 %  85,3 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

76,2 %  85,5 %  84,5 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

81,4 %  84,9 %  84,9 % 

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

69,5 %  73,2 %  70,8 % 

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

72,5 %  77,7 %  71,7 % 

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

70,9 %  75,5 %  71,2 % 

Snöröjning av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare ‐ kvinnor (%) 

 

61,3 %  67,9 %  66,1 % 

Snöröjning av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare ‐ män (%) 

 

68,2 %  69,3 %  70,1 % 

Snöröjning av gång‐ och cykelvägar, andel nöjda 
medborgare (%) 

 

64,6 %  68,6 %  68,1 % 
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Ekonomi 

Mått  Utfall 2020  Utfall 2021  Utfall 2022 
Tren

d 
BM 2022 

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll ‐ fastighet (kr/kvm) 

 

71,7  101,2  101,5 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
5,8%  1,7%  ‐3,5% 

Vakansgrad lokaler (%) 

 
1,63 %  0,65 % 

 

De globala målen 

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

• myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet 
• mätnings- och karteringsverksamhet 
• strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn 
• myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister 
• myndighetsuppgifter enligt 

o anläggningslagen 
o ledningsrättslagen 
o fastighetsbildningslagen 

• namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser 
• fastställelse av belägenhetsadresser samt 
• tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Viktiga händelser 
Vid halvårsskiftet flyttade kommunens kart- och mät- samt GIS-ingenjörer från bygglov- och GIS-
enheten till staben. I samband med det bytte enheten namn till bygglovsenheten. Kart- och mät- 
samt GIS-verksamheten genomför fortsatt samma arbetsuppgifter åt stadsbyggnadsnämnden. 

Enheten har haft medel för två projektanställda tillsynsjurister under hela 2021 och 2022. Den ena 
slutade redan våren 2022 och den andra slutade vid årsskiftet 2022/23. Medel har också funnits från 
augusti fram till årsskiftet för en administratör att systematisera hanteringen av OVK. 

Enheten hade vid årets ingång höga ärendebalanser och långa handläggningstider. Från att ha haft 
135 ofördelade ärenden i början av januari och 165 i mitten av september har antalet gått ner till 43 i 
slutet av december. 

I september beslutade kommunfullmäktige att anta stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet. Handlingsplanen innehåller tolv 
åtgärder, varav ett antal är avslutade och arbete pågår med övriga. 

I samband med att handlingsplanen antogs slutade ordinarie bygglovschef och ersattes av en 
tillförordnad chef. 

Under hösten har en bygglovshandläggare slutat på egen begäran och tre nya bygglovshandläggare 
har rekryterats, varav två innebär en förstärkning på enheten. En strandskyddshandläggare på halvtid 
är rekryterad med start 1 april 2023. 

Två bygglovskonsulter och en strandskyddskonsult har handlats upp från oktober för att minska 
ärendebalanserna och korta handläggningstiderna. En tillsynskonsult är också upphandlad från 
mitten av december. 

Efter beslut i kommunfullmäktige i december förbereds för ett gemensamt utredningsuppdrag 
tillsammans med Norrtälje kommun inom området bygglovshantering och tillsyn. 

Under året har den digital e-tjänsten implementerats och en processhanterad 
dokumenthanteringsplan är under framtagande. 

Domar har kommit i ett antal ärenden där överprövande myndigheter bekräftat 
stadsbyggnadsnämndens beslut. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, 
bemötande och service. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

På kommunfullmäktiges sammanträde i september beslutades att genomföra en handlingsplan för 
effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet. Handlingsplanen innehåller tolv åtgärder, varav ett 
antal är avslutade och arbete pågår med övriga. 

Kommunikation med allmänheten har setts över och information på webben har uppdaterats. 

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i SKR:s serviceundersökning. Resultatet redovisas släpande 
med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten (bygglovsärenden). 
Det betyder att utfallet för 2022 avser 2021. NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden, 
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen 
sker fortlöpande under året och redovisar inte den faktiska verkligheten utan deltagarnas upplevelse. 

Förra årets resultat för företag på 73, har inte gått att följa upp, då antalet företag som besvarat 
undersökningen varit för få. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som 
förra året (mätning 2020) låg på 59, har sjunkit och ligger på 53. Nämndens mål är 60. 

Att NKI sjunkit bedöms ha sin orsak i de allt längre handläggningstiderna sedan 2020. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 46 59 53  60 65 

 Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 
1-5 

3,75 3,95 4,25  4  

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Insikt 2021. Utfall avser 2021 och BM jämförelse är riket. 
Nöjd kund i kart- och mätenkät, saknar jämförbart BM-värde. Indikatorn byter i samband med årsbokslut 2022 namn till Nöjda kunder i kart 
och mätenkät, skala 1-5 för att spegla innehållet bättre. Tidigare benämndes den Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5. Ingen ändring har 
gjorts i enkät eller i mätmetod varför historiska utfall är oförändrade. 
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Nämndens mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga 

Analys 

Justerad ledning och styrning har införts i enlighet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och 
tillsynsverksamhet. En styrgrupp bestående av kommunchef, förvaltningschef och tf bygglovschef har 
tillsatts. En tätare direktdialog mellan chef och medarbetare har införts, vilken bland annat syftar till 
en rakare beslutsgång och stärkt effektivitet. 

Förstärkningar inom bygglov har rekryterats och konsulter inom bygglov, strandskydd och tillsyn har 
anlitats. Arbetsfördelningen mellan handläggare, inspektörer och koordinatorer har gjorts mer 
flexibel för att bättre möta upp där de största behoven av insats behövs. 

Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses 
komplett/fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett beslut) 
till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan 
kommer in till dess att ett beslut expedierats. 

Båda indikatorerna har förbättrade resultat under årets sista tertial. Från att ha haft 135 ofördelade 
ärenden i början av januari och 165 i mitten av september har antalet gått ner till 43 i slutet av 
december. 

Minskningen av ej fördelade bygglovsärenden kommer utifrån ökad mängd utfördelning och 
beslutade ärenden men också systematiskt arbete med ärendemängden, t ex genom utplock av 
ärenden som inte kräver bygglov har hanterats och meddelats berörd part. 

Under året har telefontid till handläggare utökats. Ytterligare ökade serviceinsatser planeras våren 
2023, t ex rådgivningsmöten. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,5 4,7 11,3  5 3,7 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, 
ansökan inkommen till expedierad 

12,4 16,5 40,2  12 11,3 

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser föregående år, 2021. 
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Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 

Analys 

Under året har en digital e-tjänst implementerats för ansökan om lov, strandskyddsdispenser, 
förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder. Den nya helt digitala e-tjänsten är direkt kopplad 
till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre överblick av hur 
arbetet med ansökan fortskrider. Andel lov-, anmälans- och strandskyddsärenden som inkommer via 
e-tjänst har under året uppgått till 83%. 

Nämndens dokumenthanteringsplan har uppdaterats och anpassats till stadens gemensamma 
struktur vilket underlättar en framtida övergång till kommungemensamt e-arkiv. 

Utfallet för indikatorn Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär har sjunkit något och 
ligger strax under målnivån. Resultatet studeras över tid och information på hemsidan har förtydligas 
och förenklas för ökad användning. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

86,6% 97,3% 93%  95%  

Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde. 
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Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i procent för 
hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamhetens delar 
som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till verksamhetskostnad. 

Stadsbyggnadsnämnden har för år 2022 en negativ budgetavvikelse på ca -19% och en 
självkostnadstäckningsgrad på ca 35%. Underskottet mot budget beror i huvudsak på att 
bygglovsverksamheten ligger under budget. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att ett överskridande av budget kan göras under 
hösten 2022 genom tillfällig anställning av en strandskyddshandläggare. Den 19 september 2022 
beslutade kommunfullmäktige att en ny bygglovshandläggare och en ny tillsynshandläggare skulle 
tillsättas, att en administrativ tjänst skulle ersättas av ytterligare en handläggare samt att konsulter 
skulle hyras in för att beta av ärendeskulden till en kostnad av 600 tkr för år 2022. 

Den lagstadgade handläggningstiden har under år 2022 överskridits i ett stort antal ärenden, vilket 
sammantaget resulterat i en reduktion av bygglovsavgifter om knappt 2 500 tkr. Vakanta tjänster har 
delvis balanserat upp underskottet. För år 2022 landar den samlade budgetavvikelsen på cirka -1 
200 tkr. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget -20% -11% -19%  0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgrad för 
bygglovsverksamheten 

42% 69% 35%  75% 82% 

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Självkostnadstäckningsgraden avser endast bygglovsverksamheten, 
vilken får avgiftsfinansieras. Beräkningsunderlaget för självkostnadstäckningsgraden förändrades under 2021 och utfallet är därmed inte 
jämförbart med utfallet för år 2020. 
BM för Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för Självkostnadstäckningsgraden är ett 
genomsnitt från två kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar tillgänglig information. 
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Åtgärdsplan årsbokslut 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

Mål 

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga 
Indikator: Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut 
Indikator: Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 
Indikator: Resultatavvikelse i procent (%) av budget 
Indikator: Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 

Indikatorer 

Indikatorer där 
utfall ej uppnått 
minst 85 procent 
av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målnivå 
2020 

Målnivå 
2021 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Handläggningstid 
för bygglov i 
veckor, ärende 
komplett till 
beslut 

3,5 4,7 11,3 5 5 5 3,7 2209 

Handläggningstid 
för bygglov i 
veckor, ansökan 
inkommen till 
expedierad 

12,4 16,5 40,2 12 12 12 11,3 2112 

Resultatavvikelse 
i procent (%) av 
budget 

-20% -11%  0 0 0  2001 

Självkostnadstäck
ningsgrad för 
bygglovsverksam
heten 

42% 69% 37% 75% 66% 75% - 2009 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Genomförande av beslutad 
handlingsplan för en effektivare 
bygglovs- och tillsynsverksamhet 

Stadsbyggnadschef 2023-06-30 

Utredning gemensam 
bygglovshantering med Norrtälje 
kommun 

Stadsbyggnadschef 2023-06-30 
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Beskrivning av planerade åtgärder 

Åtgärdsplan för budget i balans och kortade handläggningstider 

Arbete pågår enligt antagen handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet och 
löpande rapportering sker till Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. 

Efter beslut i kommunfullmäktige i december förbereds för ett gemensamt utredningsuppdrag 
tillsammans med Norrtälje kommun inom området bygglovshantering och tillsyn. 

 

Driftbudget 

Verksamhet, belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Bokslut 
2021 

Stadsbyggnadsnämnd -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

Bygglovsverksamhet -3,4 -1,0 -2,3 -1,3 

GIS -1,0 -0,8 -0,3 -1,3 

Tillsyn -1,9 -2,7 0,7 -2,3 

Rådgivning Bygglov -2,8 -3,2 0,4 -2,3 

Strandskydd -0,9 -0,6 -0,3 -0,4 

Stadsbyggnadsförvaltningen -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

Periodens resultat -10,7 -8,9 -1,7 -8,3 

Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -1,7 mnkr. Huvudsakliga orsaken till avvikelsen är ett 
underskott på intäktssidan till följd av långa handläggningstider vilket medför avgiftsreduceringar. 

I den avvikelsen ingår även en kostnad på 0,5 mnkr för en överenskommelse om avslut där 
arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om att gå skilda vägar. 

Störst effekt har underskottet på intäktssidan på bygglovsverksamheten där avvikelsen på intäkter är 
-1,4 mnkr. Sedan tillkommer även en avvikelse på kostnadssidan bestående av ca -0,6 mnkr avseende 
konsultkostnader. 

Tillsyn redovisar ett överskott på 0,7 mnkr i huvudsak beroende på vakanser. 

Rådgivning visar ett överskott mot budget på 0,4 mnkr till följd av vakans. 

Strandskydd redovisar en negativ avvikelse mot budget (-0,3 mnkr) beroende på att den tidigare 
vakanta tjänsten har tillsats samt att verksamheten har haft bemanningskonsult på plats till en 
kostnad på - 0,2 mnkr. 

Bruttoredovisning Utfall 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse 

3 Intäkter 2,9 5,1 -2,2 

4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag -0,8 0,0 -0,8 

5 Kostnader För Arbetskraft -11,3 -12,9 1,6 

6 Övriga Verksamhetskostnader -0,7 -0,3 -0,3 

7 Övriga Verksamhetskostnader -0,4 -0,4 0,0 

9 Internredovisning -0,3 -0,4 0,1 

    

Totalt -10,7 -8,9 -1,7 
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Intäkter avviker totalt med -2,2 mnkr i huvudsak beroende på avgiftsreduceringar till följd av lång 
handläggningstid, -1,4 mnkr av avvikelsen kommer från bygglovsverksamheten. GIS verksamheten -
0,4 mnkr och tillsynsverksamheten -0,4 mnkr 

För att komma tillrätta med dom långa handläggningstiderna har under senare del av året ett antal 
bemanningskonsulter varit inne för att kunna arbeta med ärendeskulden. Detta medför en negativ 
avvikelse på konsultslaget, entreprenad konsulter och bidrag med -0,8 mnkr. Det ligger fördelat med 
-0,6 mnkr på bygglovsverksamheten och -0,2 m nkr på strandskydds verksamheten. 

De negativa avvikelserna vägs delvis upp av att vakanserna på personal medför överskott på 
kostnader för arbetskraft motsvarande 1,6 mnkr. I utfallet för lönekostnader ingår även en kostnad 
på 0,5 mnkr efter överenskommelse om avslut där arbetsgivare och arbetstagare kommit överens 
om att gå skilda vägar. 

 

Investeringar 

Investeringar belopp i mnkr Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Budget-
avvikelse 

Digital utveckling 0 -250 250 

Löpande investering 0 -100 100 

Summa 0 -350 350 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Trend BM 2022 

Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

 
12,4 16,5 40,2  11,3 

Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende 
komplett till beslut 

 
3,5 4,7 11,3  3,7 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 

 
46 59 53  65 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - företag 

 
77 73    

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - kvinnor 

 
53 54    

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - män 

 
44 61    

Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5 

 
3,75 3,95 4,25   

Slutligt avgjorda beslut som står sig, överklagande 

 
70% 85,7% 78%   

Livsmiljö 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Trend BM 2022 

Anmälan/ansökan av ärenden med elektronisk 
signering 

 
  83 %   

Anmälan/ansökan som är komplett vid inlämnande 
(%) 

 
 16,7 % 19 %   

Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

 
86,6% 97,3% 93%   

Ekonomi 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Trend BM 2022 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
-20% -11% -19%  0% 

Självkostnadstäckningsgrad för 
bygglovsverksamheten 

 
42% 69% 35%  82% 
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 globala målen. 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 14. Hav och marina resurser 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Årsredovisning 2022 

Södra Roslagens miljö- och hälso-
skyddsnämnd - Vaxholm 
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Nämndens ansvar och uppgifter 
Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemen-
samma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun 
är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organi-
sation. 
  
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsut-
övning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livs-
medelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska bi-
produkter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 
Under året har verksamheten återgått mer till ett normalläge efter coronapande-
min. Vissa arbetssätt som utvecklats under pandemin lever dock kvar i verksam-
heten. Föregående års planeringsarbete har fallit väl ut och har inneburit goda re-
sultat, både vad gäller måluppfyllelse och ekonomi. 
  

Nämndens utvecklingsområden 

Kvalitet och effektivitet 
Ett arbete har pågått med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och 
detta arbete kommer att fortsätta även under år 2023. Effektiviseringar ska göras 
utan att det sker på bekostnad av kvalitet. 
  
Under år 2023 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksam-
heten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 
SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande 
och detta arbete kommer fortsätta under år 2023. Verksamheten arbetar med in-
ställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt, samt att det ska vara en-
kelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. 
  
Arbetet med SRMH:s hemsida färdigställdes under året. Den nya hemsidan ger 
företagare och medborgare bra information om verksamhetens tillsynsområden 
och en enkel väg in till våra e-tjänster. 

Digitaliseringens möjligheter 
Arbetet med e-tjänsterna har fortsatt under året. De digitala verktygen som an-
vänds vid inspektioner har lanserats inom flera av nämndens ansvarsområden. 
Under året har en ny e-tjänst tillkommit som innefattar anmälan med handel av 
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nikotinfria tobaksprodukter. 

Måluppfyllelse 

Mål fastställda av kommunfullmäktige Täby kommun 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s 
verksamheter under år 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
  
Prognosen är att båda nämndmålen uppnås. Prognosen för den sammantagna 
måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är 
bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kom-
munen kommer att uppnå dem. 
  
Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan. 
  

Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet 

Verksamheter under tillsyn ska ha god lagefterlevnad 

 Uppnått 

Kommentar 

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedöm-
ningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer över-
träffar indikatorvärdena. 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Indikator-
värde 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av hälsoskyddsverksamheter med stöd 
av miljöbalken. 

3,8% 0% 1% högst 5% 

Andel föreläggande vid vite vid tillsyn 
av miljöskyddsverksamheten med stöd 
av miljöbalken. 

0% 0% 1% högst 5% 

Andel föreläggande vid vite, stängning 
eller förbud vid livsmedelskontroll med 
stöd av livsmedelslagen. 

0,8% 0,3% 0% högst 5% 

Andel återkallelser av serveringstill-
stånd i Täby och Vaxholm. 0% 0% 0% högst 5% 

Ett löpande systematiskt kvalitetsarbete där väl beprövade arbetssätt, tydlig infor-
mation och planering skapar förutsägbarhet har bidragit till god uppfyllelse av in-
dikatorvärdena. 
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Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en 
god service när de är i kontakt med SRMH. 

 Uppnått 

Kommentar 

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedöm-
ningen att målet är uppnått grundas att utfallet för samtliga indikatorer har över-
träffar indikatorvärdena. 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Indikator-
värde 

NKI Serveringstillstånd 83 80 92 minst 80 

NKI Livsmedelskontroll 78 78 82 minst 75 

NKI Miljö- och hälsoskydd 65 72 79 minst 70 

Under återgången till tillsyn på vanligt vis, kombinerat med tillsyn på distans, har 
nöjdheten med bemötande och service kunnat upprätthållas genom ett löpande 
systematiskt kvalitetsarbete där väl beprövade arbetssätt, tydlig information och 
planering skapat förutsägbarhet. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige i Vaxholm stad 
Vaxholm stad har fastställt ett inriktningsmål och ett nämndsmål för styrning av 
SRMH:s verksamheter.  
 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga 
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social och ekolo-
gisk hållbarhet.  
 
Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.  
  
 

 Inte uppnått 
  
Kommentar 
Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator.  
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Indikator-
värde 

Andelen avlopp i Vaxholm som får god-
känt vid inventering. 72 % 66 % 74 % 80 % 

 
Nämnden bedriver sedan 2007 tillsyn på enskilda avloppsanläggningar. Tillsyn 
sker med fem- eller tioårs intervall. Anläggningar vars reningsmetod uppfyller ak-
tuella krav på rening kontrolleras vart tionde år. Femårs intervall gäller för anlägg-
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ningar som inte uppfyller aktuella reningskrav, men som vid senaste tillsyn inte 
hade brister i funktion. 
 
Under 2022 kontrollerade nämnden 156 enskilda avloppsanläggningar i Vax-
holm. Av dessa konstaterades 115 ha godtagbar rening. Målet uppnås därmed 
inte. De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har till stor andel 
varit äldre anläggningar som passerat sin tekniska livslängd och som inte uppfyl-
ler gällande krav på rening. Nämnden kommer även under de kommande åren 
att granska äldre anläggningar med dålig rening. Indikatorvärdet förväntas där-
med inte nås förrän tidigast 2026. 

Ekonomi 
Nämndens nettokostnader uppgår till 6,0 mnkr, vilket motsvarar 0,2 % av kom-
munens totala nettokostnader. 
  
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende diagram. Fördelningen är förändrad jämfört med föregående år. Kostna-
derna har ökat inom hälsoskydd och minskat inom livsmedel. Kostnaderna för 
hälsoskyddet har ökat till följd av ett större resursbehov som inte är möjligt att fi-
nansiera genom avgifter. Inom livsmedel har omräkning av stordriftsfördelar i och 
med samverkan med Norrtälje kommun lett till att nämndens kostnader minskat. 
 

 

 
  
För år 2022 redovisar nämnden ett utfall i nivå med budget. Utfallet innehåller en 
negativ avvikelse med 2,1 mnkr på intäkterna samt en positiv avvikelse med 2,1 
mnkr på kostnaderna. Avvikelsen beror på färre konstaterade brister, färre ären-
den än förväntat samt lägre personalkostnader. 
  
Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående samman-
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ställning. 
  

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2022 2022 mnkr % 2021 

Intäkter 19,4 21,6 -2,1 10 % 19,9 

Kostnader -25,4 -27,5 2,1 8 % -27,2 

Nettokostnader -6,0 -6,0 0,0 0 % -7,3 

Nettokostnader per verksamhet 
Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstå-
ende sammanställning. 
 

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2022 2022 mnkr % 2021 

SRMH övergripande -0,5 -0,7 0,2 25 % -0,9 

Miljöskydd -3,0 -2,7 -0,2 9 % -2,8 

Livsmedel -1,1 -0,7 -0,3 42 % -2,8 

Hälsoskydd -1,7 -1,8 0,1 6 % -0,9 

Tillståndsenheten 0,3 0,0 0,3 - -0,1 

Nettokostnader -6,0 -6,0 0,0 0 % -7,3 

SRMH övergripande 
Nettokostnaderna för SRMH övergripande är lägre än budget med 0,2 mnkr (25 
%) och beror på lägre personalkostnader. 
  
På grund av sjukfrånvaro inom andra enheter har personal inom administration 
och ledning stöttat upp kärnverksamheten vilket lett till lägre personalkostnader 
inom SRMH övergripande. 
  
Miljöskydd 
Nettokostnaderna för miljöskydd är högre än budget med 0,2 mnkr (9 %) och be-
ror på lägre intäkter än budgeterat. Intäkterna var främst lägre än förväntat inom 
förorenade områden, där flertalet exploateringsprojekt inte hållit det tempo som 
förväntades. 
  
Livsmedel 
Nettokostnaderna för livsmedelsenheterna är högre än budget med 0,3 mnkr  
(42 %) på grund av lägre intäkter än förväntat. Avvikelsen beror främst på att en-
heten vid ordinarie tillsyn i Täby och Vaxholm konstaterade färre brister än van-
ligt, vilket medfört att debitering för uppföljande kontroller blev lägre än förväntat. 
Livsmedel SRMH - 0,285 mnkr och Livsmedel Norrtälje -0,033 mnkr.  
 
  
Hälsoskydd 
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Nettokostnaderna för hälsoskydd är lägre än budget med 0,1 mnkr (6 %) och be-
ror på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. 
 
Tillståndsenheterna 
Nettokostnaderna för tillståndsenheterna är lägre än budget med 0,3 mnkr . Avvi-
kelsen beror på långtidssjukskrivning, vilket lett till lägre personalkostnader. 
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1 Ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 
överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarväsendet som är att 
hänföra till förvaltning och verkställighet. 
Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, 
förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och 
förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina 
rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster. 
Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om 
gemensam organisation för överförmyndarnämnders verksamhet. 
Utvecklingen har varit hög i verksamheten i samband avtalssamverkan med Nacka kommun, och 
förutsättningarna för god måluppfyllnad och minskad sårbarhet över tid har stärkts. 

1.1 Ekonomi  

Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev ett underskott på 409 tusen kronor. Värmdö kommuns 
budgetavvikelse blev ett underskott på 588 tusen kronor och förklaras av högre kostnader för köp av 
verksamhet. Vaxholm stads budgetavvikelse blev ett överskott på 179 tusen kronor och förklaras av lägre 
kostnader för köp av verksamhet. 

2 Viktiga händelser  

2.1 Granskning av årsräkningar i fas 

Överförmyndarnämndens viktigaste verktyg i sin tillsynsverksamhet är att granska ställföreträdares 
årsredovisningar. Nämnden har goda granskningsrutiner och en bra rutin för genomförandetiden. Efter ett 
par år med eftersläpning med handläggningstiderna för granskningen har verksamheten kommit i fas och 
målet med att 100 % av årsräkningarna ska vara granskade per den 30 september har uppnåtts för 2022. 

2.2 Digitaliseringsprojekt 

Nämnden har under 2022 satsat extra för att verksamheten ska bli digitaliserad. Under hösten infördes en 
ny modern e-tjänst för ställföreträdarna, vilken innebär att samtliga ställföreträdare ska kunna utföra sitt 
uppdrag digitalt. Under året har även en digitaliseringsplan upprättats för att verksamheten ska kunna gå i 
mål med att vara helt digital under 2023. 

2.3 Förnyade samverkansavtal 

Under hösten slöts ett förnyat samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd mellan Värmdö 
kommun och Vaxholms stad. Avtalet reglerar den fortsatta samverkan för kommunerna, och tydliggör 
bland annat att Värmdö kommun mot en ersättning står för stora delar av administrationen till den 
gemensamma nämnden. 
Under hösten slöts också ett förnyat samverkansavtal om gemensam organisation mellan Nacka kommun, 
Värmdö kommun och Vaxholms stad. Syftet med avtalssamverkan om gemensam organisation är att 
minska sårbarheten genom att upprätthålla kontinuitet och kompetens hos personalen och samtidigt 
uppnå en högre kostnadseffektivitet. Samverkansavtalet innebär att Nacka kommun ansvarar för 
myndighetsutövningen för avtalskommunerna. Ledning och styrning av överförmyndarverksamheten 
ligger kvar på respektive kommun. Samverkansavtalet reglerar dock att kommunernas styrdokument ska 
vara harmoniserade. Avtalet gäller till den 31 december 2026. 
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förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och
förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina
rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster.

Sedan december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun enligt ett samverkansavtal om
gemensam organisation för överförmyndarnämnders verksamhet.

Utvecklingen har varit hög i verksamheten i samband avtalssamverkan med Nacka kommun, och
förutsättningarna för god måluppfyllnad och minskad sårbarhet över tid har stärkts.

1.1 Ekonomi

Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev ett underskott på 409 tusen kronor. Värmdö kommuns
budgetavvikelse blev ett underskott på 588 tusen kronor och förklaras av högre kostnader för köp av
verksamhet. Vaxholm stads budgetavvikelse blev ett överskott på 179 tusen kronor och förklaras av lägre
kostnader för köp av verksamhet.

2 Viktiga händelser

2.1 Granskning av årsräkningar i fas

Överförmyndarnämndens viktigaste verktyg i sin tillsynsverksamhet är att granska ställföreträdares
årsredovisningar. Nämnden har goda granskningsrutiner och en bra rutin för genomförandetiden. Efter ett
par år med eftersläpning med handläggningstidema för granskningen har verksamheten kommit i fas och
målet med att 100 % av årsräkningama ska vara granskade per den 30 september har uppnåtts för 2022.

2.2 Digitaliseringsprojekt

Nämnden har under 2022 satsat extra för att verksamheten ska bli digitaliserad. Under hösten infördes en
ny modem e-tjänst för ställföreträdarna, vilken innebär att samtliga ställföreträdare ska kunna utföra sitt
uppdrag digitalt. Under året har även en digitaliseringsplan upprättats för att verksamheten ska kunna gå i
mål med att vara helt digital under 2023.

2.3 Förnyade samverkansavtal

Under hösten slöts ett förnyat samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd mellan Värmdö
kommun och Vaxholms stad. Avtalet reglerar den fortsatta samverkan för kommunerna, och tydliggör
bland annat att Värmdö kommun mot en ersättning står för stora delar av administrationen till den
gemensamma nämnden.

Under hösten slöts också ett förnyat samverkansavtal om gemensam organisation mellan Nacka kommun,
Värmdö kommun och Vaxholms stad. Syftet med avtalssamverkan om gemensam organisation är att
minska sårbarheten genom att upprätthålla kontinuitet och kompetens hos personalen och samtidigt
uppnå en högre kostnadseffektivitet. Samverkansavtalet innebär att Nacka kommun ansvarar för
myndighetsutövningen för avtalskommunema. Ledning och styrning av överförmyndarverksamheten
ligger kvar på respektive kommun. Samverkansavtalet reglerar dock att kommunernas styrdokument ska
vara harmoniserade. Avtalet gäller till den 31 december 2026.
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3 Uppföljning av verksamhetens mål  

I verksamhetsplanen framgår att nämndens båda kommuner har liknande övergripande målområden. 
Värmdö utgår ifrån hållbarhetsperspektivet och delar in den i tre dimensioner; sociala, miljömässiga och 
ekonomiska. Vaxholms stad har tre övergripande målområden vilka är kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Föreslagna mål för överförmyndarverksamheten utgår från dessa övergripande målsättningar. Av 
nämndens verksamhetsplan för 2022 framgår att nämnden fastställer och harmoniserar resultatmålen 
utifrån de verksamhetsmål som fastslagits för överförmyndarverksamheten i Nacka kommun. Syftet med 
att använda samma mål för överförmyndarnämnden för Värmdö/Vaxholm är att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för att få ökad synergieffekt av samverkan. 

3.1 Rätt från början och i rätt tid 

Skattepengar ska användas på bästa sätt genom en verksamhet med hög effektivitet och låg sårbarhet. 
Detta görs bland annat genom att samarbeta med andra, göra rätt från början och genom att göra saker i 
rätt tid. 

Under tertial ett och två 2022 har verksamhetens fokus fortsatt legat på att granska årsredovisningar samt 
att arvodera gode män och förvaltare för det arbete som utförts under 2021. Med anledning av det 
fokuserade arbetet uppnåddes nämndens mål. Per den 30 september 2022 har överförmyndarenheten 
granskat 100 procent av årsredovisningarna. 

Genom ett kontinuerligt arbete med kompetenshöjning och fokus på hög kvalitet och rättssäkerhet ska 
överförmyndarnämnden verka för att minimera andelen beslut vars utfall ändras efter överklagande till 
domstolen. Under 2022 har åtta av nämndens beslut överklagats och av dessa har ett beslut ändrats efter 
rättens prövning. Verksamhetens har under året arbetat med att nämndens delegationsbeslut ska vara 
tydliga och motiverade. Nämnden fattar mer än 500 beslut per år och det är ett fåtal som överklagas.  
 

Indikator Utfall Målvärde 2022 

Andel redovisningar fullständigt granskade per 30/9 (%)                  100%      100 % 

Andel av nämndens beslut som vid överklagan kvarstår efter rättens prövning. (%)                    88%       90 % 

3.2 Huvudmannens intresse står i fokus 

Överförmyndarnämndens huvuduppdrag är att huvudmän har en god man eller förvaltare som fullgör sitt 
uppdrag med huvudmannens bästa i fokus. För att säkra den framtida tillgången på gode män behövs 
aktivt arbete med god service över tid och marknadsföring av överförmyndarverksamheten och 
godmansuppdraget. 
Den årliga enkäten till huvudmän och gode män har genomförts av Värmdö och Vaxholm för tredje året i 
rad. I år har femton kommuner varit med i undersökningen. Gode männens nöjdhet med verksamhetens 
service har ökat sedan föregående mätning 2021. Gode männen är införstådda med reglerna för sitt 
uppdrag, de anser det vara lätt att få kontakt med verksamheten och känner sig väl bemötta. Det kan 
bland annat förklaras av att verksamheten har haft en lägre personalomsättning 2022 och att 
verksamhetens fokus har legat på att jobba bort balanser av ärenden vilket lett till att gode männen fått 
sitt årliga arvode utbetalt tidigare på året.  
Trots detta nås inte nämndens målnivå om en total nöjdhet på 90 %. 
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bland annat förklaras av att verksamheten har haft en lägre personalomsättning 2022 och att
verksamhetens fokus har legat på att jobba bort balanser av ärenden vilket lett till att gode männen fått
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I svaren från huvudmännen har resultaten både förbättrats och försämrats på flertalet enkätfrågor jämfört 
med föregående år. Huvudmännen är totalt sett fortsatt nöjda med sin gode man och målnivån är uppnådd 
i denna del med 84 %.  
Andel huvudmän vars gode män förklarar sitt uppdrag är 74 % och målnivån nås inte. Åtgärder för att 
förbättra huvudmännens uppfattning om gode männens uppdrag är att fortsätta utbilda gode männen och 
ge stöd för hur bemötande och information kan ges till huvudmannen. Ett led i detta är att inriktningen 
för hur en god man kan bli certifierad har ändrats. Certifieringen breddas till att fler gode män ska kunna 
tillgodogöra sig den. En god man ska från och med nästa år kunna bli certifierad genom att delta i ett 
antal föreläsningar/utbildningar som överförmyndarverksamheten kommer anordna och därefter genomgå 
ett interaktivt kunskapstest. Vidare fortsätter den digitala satsning som nämnden påbörjade under 2022. 
Det förväntas leda till frigörande av tid för mer kvalitativt arbete till nytta för både gode män och 
huvudmän. 
 

Indikator  Utfall  Målvärde 2022 

Andel gode män som är nöjda med servicen                                               75%   90% 

Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man                                      84%   80% 

Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen      74%   80% 

 

3.3 Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag  

Nämnden ska sträva efter att alla uppdrag genomförs på ett hållbart sätt – socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Genom att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar det till en 
bättre miljö. 
Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och att 
verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2022 visar på en ökning från 47 procent till 51 
procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå ställföreträdarna att 
nyttja de digitala tjänsterna fortsätter att ge resultat. För att stimulera ökat användande av e-tjänsterna har 
en ny modern e-tjänst införts som har anpassats för att alla typer av ställföreträdare ska kunna använda 
den. Vidare genomförs informations- och utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2023 
kommer detta arbete förstärkas utifrån nämndens satsning. 
För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande av uppdraget har överförmyndarnämnden 
också ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För 
detta nyckeltal är målnivån inte uppnådd. Insatser som gjorts för att medvetandegöra gode männen om 
nämndens mål är informationsinsatser i nyhetsbrev. Mätningen har utförts genom ett utskick av en 
enkätförfrågan. Enkäten har besvarats av 66 gode män varav 33 uppgett att de använder ett miljövänligt 
färdmedel vid utförandet av uppdraget. Nämnden kommer fortsätta arbetet med att påverka 
ställföreträdarna i riktningen mot målet i första hand genom information. 
 

Indikator Utfall Målvärde 2022 

Andel redovisningar som lämnas in via digital tjänst 51% 55% 

Andel ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid 
genomförande av uppdraget 

50 % 80% 

 

 

I svaren från huvudmännen har resultaten både förbättrats och försämrats på flertalet enkätfrågor jämfört
med föregående år. Huvudmännen är totalt sett fortsatt nöjda med sin gode man och målnivån är uppnådd
i denna del med 84 %.

Andel huvudmän vars gode män förklarar sitt uppdrag är 74 % och målnivån nås inte. Åtgärder för att
förbättra huvudmännens uppfattning om gode männens uppdrag är att fortsätta utbilda gode männen och
ge stöd för hur bemötande och information kan ges till huvudmannen. Ett led i detta är att inriktningen
för hur en god man kan bli certifierad har ändrats. Certifieringen breddas till att fler gode män ska kunna
tillgodogöra sig den. En god man ska från och med nästa år kunna bli certifierad genom att delta i ett
antal föreläsningar/utbildningar som överförmyndarverksamheten kommer anordna och därefter genomgå
ett interaktivt kunskapstest. Vidare fortsätter den digitala satsning som nämnden påbörjade under 2022.
Det förväntas leda till frigörande av tid för mer kvalitativt arbete till nytta för både gode män och
huvudmän.

Indikator Utfall Målvärde 2022

n d e l gode män som är nöjda med servicen 75% 90%

n d e l huvudmän som är nöjda med sin gode man 84% 80%

n d e l huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen 74% 80%

3.3 Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag

Nämnden ska sträva efter att alla uppdrag genomförs på ett hållbart sätt - socialt, ekonomiskt och
miljömässigt. Genom att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar det till en
bättre miljö.

Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och att
verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2022 visar på en ökning från 47 procent till 51
procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå ställföreträdarna att
nyttja de digitala tjänsterna fortsätter att ge resultat. För att stimulera ökat användande av e-tjänsterna har
en ny modem e-tjänst införts som har anpassats för att alla typer av ställföreträdare ska kunna använda
den. Vidare genomförs informations- och utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2023
kommer detta arbete förstärkas utifrån nämndens satsning.

För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande av uppdraget har överförmyndarnämnden
också ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För
detta nyckeltal är målnivån inte uppnådd. Insatser som gjorts för att medvetandegöra gode männen om
nämndens mål är informationsinsatser i nyhetsbrev. Mätningen har utförts genom ett utskick av en
enkätförfrågan. Enkäten har besvarats av 66 gode män varav 33 uppgett att de använder ett miljövänligt
färdmedel vid utförandet av uppdraget. Nämnden kommer fortsätta arbetet med att påverka
ställföreträdarna i riktningen mot målet i första hand genom information.

Indikator Utfall Målvärde 2022

n d e l redovisningar som lämnas in via digital tjänst 51% 55%

n d e l ställföreträdare som huvudsakligen använder miljövänliga färdmedel vid 50 % 80%
genomförande av uppdraget
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3.4 Alla huvudmän har en kompetent god man 

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att alla snabbt får en god man med god kompetens, även i 
tider då behovet av gode män ökar.  

 

Certifiering av gode män 

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för att 
utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. En sådan 
är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden har även ett 
system för certifiering av gode män. Under 2022 har en certifieringsomgång genomförts. 
 

God man inom två månader 

Nämnden har en hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. Mätningen sker från 
när ansökan om god man/förvaltare är komplett, det vill säga efter att utredning har inhämtats för att en 
bedömning ska kunna göras om det finns behov av god man. Utredning som ska inhämtas är bland annat 
läkarintyg, social utredning och yttranden från anhöriga. Verksamheten har under 2022 jobbat med att få 
till en bättre rutin och ett än bättre samspel mellan handläggare och rekryteringsansvarig som gett gott 
resultat för handläggningstiden. Under 2022 har 92 procent fått förslag på en god man inom två månader. 
De som inte fått förslag inom två månader har haft en komplexitet i ärendet som gjort det svårrekryterat. 
 

Indikator        Utfall Målvärde 2022 

Andel ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är             
undantagna)                                                                                                      

 52% 60% 

Andel huvudmän som får god man inom två månader (%)                                         92%                       100% 
 

4 Ekonomi 

 
Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev ett underskott på 409 tusen kronor.  
Värmdö kommuns budgetavvikelse blev ett underskott på 588 tusen kronor och förklaras av högre 
kostnader för köp av verksamhet till Nacka kommun till följd av ökade volymer.  
Vaxholm stads budgetavvikelse blev ett överskott på 179 tusen kronor och förklaras av lägre kostnader 
av köp av verksamhet av Nacka kommun. 
Nämndens intäkter består av schablonersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn.  

Resultat (tkr) Vaxholm Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader 871 1 050 179

Nettoresultat 871 1 050 179

Resultat (tkr) Värmdö

Intäkter -90 0 90

Kostnader 3 925 3 247 -678

Nettoresultat 3 835 3 247 -588

Resultat (tkr) Totalt

Intäkter -90 0 90

Kostnader 4 796 4 297 -499

Nettoresultat 4 706 4 297 -409

3.4 Alla huvudmän har en kompetent god man

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att alla snabbt får en god man med god kompetens, även i
tider då behovet av gode män ökar.

Certifiering av gode män

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för att
utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. En sådan
är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden har även ett
system för certifiering av gode män. Under 2022 har en certifieringsomgång genomförts.

God man inom två månader

Nämnden har en hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. Mätningen sker från
när ansökan om god man/förvaltare är komplett, det vill säga efter att utredning har inhämtats för att en
bedömning ska kunna göras om det finns behov av god man. Utredning som ska inhämtas är bland annat
läkarintyg, social utredning och yttranden från anhöriga. Verksamheten har under 2022 jobbat med att få
till en bättre rutin och ett än bättre samspel mellan handläggare och rekryteringsansvarig som gett gott
resultat för handläggningstiden. Under 2022 har 92 procent fått förslag på en god man inom två månader.
De som inte fått förslag inom två månader har haft en komplexitet i ärendet som gjort det svårrekryterat.

Indikator Utfall Målvärde 2022

n d e l ställföreträdare som certifieras (gruppen ställföreträdare för anhöriga är 52% 60%
undantagna)

n d e l huvudmän som får god man inom två månader (%) 92% 100%

4 Ekonomi

Resultat (tkr) Vaxholm Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader 871 1 050 179

Nettoresultat 871 1 050 179

Resultat (tkr) Värmdö

Intäkter -90 0 90

Kostnader 3 925 3 247 -678

Nettoresultat 3 835 3 247 -588

Resultat (tkr) Totalt

Intäkter -90 0 90

Kostnader 4 796 4 297 -499

Nettoresultat 4 706 4297 -409

Resultatet för verksamhetsåret 2022 blev ett underskott på 409 tusen kronor.

Värmdö kommuns budgetavvikelse blev ett underskott på 588 tusen kronor och förklaras av högre
kostnader för köp av verksamhet till Nacka kommun till följd av ökade volymer.

Vaxholm stads budgetavvikelse blev ett överskott på 179 tusen kronor och förklaras av lägre kostnader
av köp av verksamhet av Nacka kommun.

Nämndens intäkter består av schablonersättning från Migrationsverket för ensamkommande barn.
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4.1 Åtgärder för en verksamhet i balans  

Enheten strävar efter att skattemedlen ska användas på bästa sätt genom en verksamhet med hög 
effektivitet och låg sårbarhet. Fokus är att göra rätt från början och att göra saker i rätt tid. Det görs bland 
annat genom kontinuerlig kompetenshöjning och fokus på hög kvalitet och rättssäkerhet. 
För Värmdö kommun har volymerna ökat vilket inneburit högre kostnader för köp av verksamhet av 
Nacka kommun. Till verksamhetsåret 2023 har budgetramen ökat med 700 tusen kronor för att möta de 
ökade volymerna.  

5 Internkontroll 

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga 
fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med 
medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta 
ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 
Överförmyndarnämndens internkontrollplan plan är baserad på en riskanalys. Verksamheten har i planen 
tydliggjort metoder för hur kontrollmomenten ska genomföras, hur ofta de ska genomföras och vem som 
ansvarar för den interna kontrollen. 
Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller sex övergripande områden som regelbundet 
kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också 
förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur 
ofta kontrollen ska genomföras (frekvens). Flertalet av kontrollmomenten utförs som en del av 
verksamhetens dagliga arbete såsom kontroll av ställföreträdare i register och att de utför kunskapstest. 
Verksamheten har under 2022 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har enhetschefen deltagit i 
ett flertal förvaltningsråd om utveckling av verksamhetssystemet Provisum, systematisk egenkontroll 
utförs genom att stickprovskontroll genomförs kontinuerligt. Vidare har den årliga registerkontrollen av 
samtliga gode män och förvaltare utförts och hanterats i december. Internkontrollplanen för 2022 bifogas. 

6 Uppföljning av mått och nyckeltal 
 

Verksamhetsstatistik Värmdö 2022-01-01 2022-04-30 2022-08-31 2022-12-31 
Godmanskap 11:4 160 158 160 157 
Förvaltarskap 11:7 39 40 39 37 
Förmynderskap 175 184 182 186 
Godmanskap 11:1–3 12 6 8 9 
Godmanskap ensamkommande barn 0 2 4 3 
Ansökningar god man/förvaltare 23 16 15                           17 
Antal ställföreträdarskap 403 406 408 409 
Antal årsräkningar - 210 208 207 
Redovisningshandlingar med anmärkning - 1 5 8 
Antal nya akter under året - 48 94 125 
Antal avslutade akter under året - 35 75 109 
Antal tjänster på ÖFE 2,3 2,3 2,3 2,3 

4.1 Åtgärder för en verksamhet i balans

Enheten strävar efter att skattemedlen ska användas på bästa sätt genom en verksamhet med hög
effektivitet och låg sårbarhet. Fokus är att göra rätt från början och att göra saker i rätt tid. Det görs bland
annat genom kontinuerlig kompetenshöjning och fokus på hög kvalitet och rättssäkerhet.

För Värmdö kommun har volymerna ökat vilket inneburit högre kostnader för köp av verksamhet av
Nacka kommun. Till verksamhetsåret 2023 har budgetramen ökat med 700 tusen kronor för att möta de
ökade volymerna.

5 Internkontroll

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga
fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med
medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Överförmyndarnämndens internkontrollplan plan är baserad på en riskanalys. Verksamheten har i planen
tydliggjort metoder för hur kontrollmomenten ska genomföras, hur ofta de ska genomföras och vem som
ansvarar för den interna kontrollen.

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller sex övergripande områden som regelbundet
kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också
förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur
ofta kontrollen ska genomföras (frekvens). Flertalet av kontrollmomenten utförs som en del av
verksamhetens dagliga arbete såsom kontroll av ställföreträdare i register och att de utför kunskapstest.
Verksamheten har under 2022 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har enhetschefen deltagit i
ett flertal förvaltningsråd om utveckling av verksamhetssystemet Provisum, systematisk egenkontroll
utförs genom att stickprovskontroll genomförs kontinuerligt. Vidare har den årliga registerkontrollen av
samtliga gode män och förvaltare utförts och hanterats i december. Internkontrollplanen för 2022 bifogas.

6 Uppföljning av mått och nyckeltal

Verksamhetsstatistik Värmdö 2022-01-01 2022-04-30 2022-08-31 2022-12-31
Godmanskap 11:4 160 158 160 157
Förvaltarskap 11:7 39 40 39 37
Förmynderskap 175 184 182 186
Godmanskap 11:1-3 12 6 8 9
Godmanskap ensamkommande barn 0 2 4 3
Ansökningar god man/förvaltare 23 16 15 17
Antal ställföreträdarskap 403 406 408 409
Antal årsräkningar - 210 208 207
Redovisningshandlingar med anmärkning - l 5 8
Antal nya akter under året - 48 94 125
Antal avslutade akter under året - 35 75 109
Antal tjänster på ÖFE 2,3 2,3 2,3 2,3
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Verksamhetsstatistik Vaxholm 2022-01-01 2022-04-30 2022-08-31 2022-12-31 
Godmanskap 11:4 30 29 27 25 
Förvaltarskap 6 6 6 6 
Förmynderskap 65 63 56 53 
God man 11:1–3 4 5 4 5 
Godmanskap ensamkommande barn 0 0 0 0 
Ansökningar god man/förvaltare 2 1 4 2 
Antal ställföreträdarskap 107 104 101 91 
Antal årsräkningar - 43 43 43 
Redovisningshandlingar med anmärkning - 0 0 0 
Antal nya akter under året - 7 11 18 
Antal avslutade akter under året - 2 19 38 
Antal tjänster på ÖFE 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
Källa: verksamhetssystemet Provisum 
Antalet tjänster är utifrån en fördelning av fast anställda på enheten. 
 
Överförmyndarverksamheten Nacka/Värmdö/Vaxholm har ingen långtidssjukfrånvaro. Två 
handläggare är föräldralediga och vikarier har tillsatts under deras ledigheter. 
 

ri"ilVärmdö
k o m m u n

Verksamhetsstatistik Vaxholm 2022-01-01 2022-04-30 2022-08-31 2022-12-31
Godmanskap 11:4 30 29 27 25
Förvaltarskap 6 6 6 6
Förmynderskap 65 63 56 53
God man 11:1-3 4 5 4 5
Godmanskap ensamkommande barn 0 0 0 0
Ansökningar god man/förvaltare 2 l 4 2- -
Antal ställföreträdarskap 107 104 101 91
Antal årsräkningar - 43 43 43
Redovisningshandlingar med anmärkning - 0 0 0
Antal nya akter under året - 7 11 18
Antal avslutade akter under året - 2 19 38
Antal tjänster på ÖFE 0,7 0,7 0,7 0,7

Källa: verksamhetssystemet Provisum

Antalet tjänster är utifrån en fördelning av fast anställda på enheten.

Överförmyndarverksamheten Nacka/Värmdö/Vaxholm har ingen långtidssjukfrånvaro. Två
handläggare är föräldralediga och vikarier har tillsatts under deras ledigheter.
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RReeddooggöörreellssee  fföörr  ssttaattiissttiikk  oocchh  äärreennddeemmäännggdd  fföörr  22002222,,  
bbiillaaggaa  ttiillll  åårrssbbookksslluutt 

AAnnttaall  aakktteerr 
Under året har 109 akter för Värmdö avslutats och 125 nya 

huvudmän/akter har inkommit. För Vaxholm har det avslutats 38 

akter och 18 nya huvudmän/akter har inkommit. Under ett år är det 

stor rotation av huvudmän/akter på grund av att huvudmän avlider, 

ställföreträdarskap upphör när den underåriga blir myndig eller att 

de upphör i tingsrätten då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses 

på annat sätt. Vanligt är också att huvudmän flyttar till en annan 

kommun då övertar den kommunens överförmyndare tillsynen över 

ställföreträdarskapet. Per den 31/12 fanns det 409 aktiva akter 

avseende Värmdö vilket innebär en ökning med med 16 akter. Per 

den 31/12 fanns det 91 aktiva akter avseende Vaxholm vilket 

innebär en minskning med 20 akter.  

GGooddmmaannsskkaapp  FFBB  1111::44 
Antalet godmanskap har inte varierat så mycket under perioden. Vid 

årets början hade Värmdö 160 godmanskap och Vaxholm 30 

stycken. Vid årets slut gick antalet ned till 157 stycken för Värmdö 
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Redogörelseför statistikochärendemängdför 2022,
bilaga till årsbokslut
Antalakter
Under året har 109 akter för Värmdö avslutats och 125 nya

huvudmän/akter har inkommit. För Vaxholm har det avslutats 38

akter och 18 nya huvudmän/akter har inkommit. Under ett år är det

stor rotation av huvudmän/akter på grund av att huvudmän avlider,

ställföreträdarskap upphör när den underåriga blir myndig eller att

de upphör i tingsrätten då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses

på annat sätt. Vanligt är också att huvudmän flyttar til l en annan

kommun då övertar den kommunens överförmyndare tillsynen över

ställföreträdarskapet. Per den 31/12 fanns det 409 aktiva akter

avseende Värmdö vilket innebär en ökning med med 16 akter. Per

den 31/12 fanns det 91 aktiva akter avseende Vaxholm vilket

innebär en minskning med 20 akter.

GodmanskapFB11:4
Antalet godmanskap har inte varierat så mycket under perioden. Vid

årets början hade Värmdö 160 godmanskap och Vaxholm 30

stycken. Vid årets slut gick antalet ned til l 157 stycken för Värmdö
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respektive 25 stycken för Vaxholm. Dock är det inte samma 

godmanskap utan huvudmännen varierar enligt ovan angivet. 

FFöörrvvaallttaarrsskkaapp  FFBB  1111::77 
Antal förvaltarskap har legat ganska stadigt under året. Värmdö 

hade en topp på 40 stycken och vid året slut fanns det 37 

förvaltarskap. Vaxholm har legat på 6 förvaltarskap under hela året. 

Ett anordnande eller ett upphörande av ett förvaltarskap är mycket 

krävande i utredningstid. Det ska även föregås av sammanträde i 

tingsrätten.  

Alla förvaltarskap har omprövats enligt 5 § 

förmynderskapsförordningen.  

EEnnssaammkkoommmmaannddee  bbaarrnn   
Under 2022 har det förordnats god man för ensamkommande barn 

vid fem tillfällen. Vid årets slut hade nämnden tillsyn över tre 

godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Två av barnen är 

från Ukraina.  

TTiillllggåånnggeenn  ppåå  ggooddee  mmäänn 
Tillgången på gode män är relativt god när det gäller mer 

okomplicerade uppdrag. Det kan dock konstateras att det mer sällan 

finns okomplicerade uppdrag. Det beror dels på att dessa kan 

skötas genom anhörigbehörighet eller framtidsfullmakt. Det är i 

dagsläget allt svårare att rekrytera till uppdrag som är mer 

komplicerade och som kräver viss kompetens, exempelvis vid svår 

psykisk sjukdom, då huvudmannen äger tillgångar i form av 

fastigheter eller när det förekommer konflikter i huvudmannens 

familj. Ställföreträdarbanken fylls succesivt på med utomstående 
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respektive 25 stycken för Vaxholm. Dock är det inte samma

godmanskap utan huvudmännen varierar enligt ovan angivet.

FörvaltarskapFB11:7
Antal förvaltarskap har legat ganska stadigt under året. Värmdö

hade en topp på 40 stycken och vid året sl ut fa nns det 37

förvaltarskap. Vaxholm har legat på 6 förvaltarskap under hela året.

Ett anordnande eller ett upphörande av ett förvaltarskap är mycket

krävande i utredningstid. Det ska även föregås av sammanträde i

tingsrätten.

Alla förvaltarskap har omprövats enligt 5 §

fö rmynderskapsförordningen.

Ensamkommande barn
Under 2022 har det förordnats god man för ensamkommande barn

vid fem tillfällen. Vid årets slut hade nämnden tillsyn över tre

godmanskap för ensamkommande flyktingbarn. Två av barnen är

från Ukraina.

Tillgångenpågodemän
Tillgången på gode män är relativt god när det gäller mer

okomplicerade uppdrag. Det kan dock konstateras att det mer sällan

finns okomplicerade uppdrag. Det beror dels på att dessa kan

skötas genom anhörigbehörighet eller framtidsfullmakt. Det är i

dagsläget allt svårare att rekrytera ti l l uppdrag som är mer

komplicerade och som kräver viss kompetens, exempelvis vid svår

psykisk sjukdom, då huvudmannen äger tillgångar i form av

fastigheter eller när det förekommer konflikter i huvudmannens

familj. Ställföreträdarbanken fylls succesivt på med utomstående
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ställföreträdare genom spontanansökningar från formulär på 

hemsidan. I flertalet fall har den som ansöker om god man ett eget 

förslag på ställföreträdare. Vidare ser verksamheten över 

rekryteringsbehovet för 2023 för att så långt möjligt kunna erbjuda 

god man inom nämndens mål om två månader. 

GGrraannsskknniinnggeenn  aavv  ssttäällllfföörreettrrääddaarreess  rreeddoovviissnniinnggaarr 
Enheten har nått målet med granskningen. Per den 30/9 hade 100 % 

av årsräkningarna granskats klart. All granskning är i fas.  

RRääkknniinnggaarr  ggrraannsskkaaddee  uunnddeerr  22002222 
 Inkomna Ej inkomna Granskade Andel granskat 
Årsräkningar 250 0 250 100 % 
Sluträkningar  36 0 36 100 % 
Förteckningar 32 0 32 100 % 
Totalt 318 0 318  

 
DDiiggiittaall  ttjjäännsstt 

Inkomna via e-tjänsten  
År 2022 E-tjänst Totalt Procent 
Årsräkningar 102 218 47   
Sluträkningar 15 30 50  
Förteckningar 21 21 100 
Totalt 138 269  51 

 

Användningen av e-tjänster för inlämning av gode män och 

förvaltares redovisning ligger på ett bra resultat för 2022. Av de som 

haft möjlighet att lämna sin förteckning, årsräkning eller sluträkning 

har 51 % valt att använda e-tjänsten för inlämning jämfört med 47 % 

föregående år.  

VViitteessfföörreellääggggaannddeenn 
Nämnden har vitesförelagt 2 uteblivna årsräkningar och 1 en 

utebliven förteckning och 1 utebliven sluträkning. Samtliga har 

därefter inkommit och granskats.  
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ställföreträdare genom spontanansökningar från formulär på

hemsidan. I flertalet fall har den som ansöker om god man ett eget

förslag på ställföreträdare. Vidare ser verksamheten över

rekryteringsbehovet för 2023 för att så långt möjligt kunna erbjuda

god man inom nämndens mål om två månader.

Granskningenavställföreträdaresredovisningar
Enheten har nått målet med granskningen. Per den 30/9 hade 100 %

av årsräkningarna granskats klart. All granskning är i fas.

Räkningar granskade under 2022-
I Inkomna I Ej inkomna I Granskade I Andel granskat

Årsräkningar 250 0 250 100%
Sluträkningar I 36 10 I 36 I 100 ¾
Förteckningar 32 0 32 100%
Totalt I 318 10 I 318 I

Digital tjänst- - -
Inkomna via e-tjänsten
År 2022 E-tjänst Totalt Procent
Årsräkningar 102 I 218 I 47
Sluträkningar 15 30 50
Förteckningar 21 I 21 I 100
Totalt 138 269 51

Användningen av e-tjänster för inlämning av gode män och

förvaltares redovisning ligger på ett bra resultat för 2022. Av de som

haft möjlighet att lämna sin förteckning, årsräkning eller sluträkning

har 51 % valt att använda e-tjänsten för inlämning jämfört med 47 %

föregående år.

Vitesförelägganden
Nämnden har vitesförelagt 2 uteblivna årsräkningar och l en

utebliven förteckning och l utebliven sl uträkning. Samtliga har

därefter inkommit och granskats.

3 (7)

11355



 
 

4 (7) 
 

AAnnmmäärrkknniinnggaarr 
8 årsräkningar har granskats med anmärkning. Anmärkningarna 

gäller bland annat otillåtna gåvor, sammanblandad ekonomi, uttag 

som inte kunnat förklaras och jävsituation mellan god man och 

huvudman.  

FFöörrmmööggeennhheettssmmaassssaa 
Den samlade förmögenhetsmassan som ställföreträdare redovisar 

att de förvaltar för sina huvudmän och barn är för Värmdö 

185 miljoner kronor och för Vaxholm 30,3 miljoner kronor per den 31 

december 2021 (Värmdö 168 miljoner kronor och Vaxholm ca 28,5 

miljoner kronor år 2020). 

AArrvvooddee  ttiillll  ssttäällllfföörreettrrääddaarree 
Huvudregeln är att huvudmannen är betalningsansvarig för arvodet 

men om denne saknar medel eller har liten inkomst står kommunen 

för arvodet. Det kan således variera över åren hur fördelningen sker. 

Nedan visas fördelningen under de tre senaste åren. Under år 2022 

har det beslutats arvode om 418 000 kronor (Vaxholm) och 2 165 

000 kr (Värmdö). Motsvarande belopp 2021 var 594 000 kr 

(Vaxholm) och 1 889 000 kr (Värmdö). Av dessa belopp har 

kommunen stått för 29 %. Det är större andel av huvudmännen som 

stått för arvodeskostnaden för år 2022 än tidigare år.  

Fördelning beslutat arvode  2020 2021 2022 
Huvudmannen betalar 65 % 63 % 71 % 
Kommunen betalar 35 % 37 % 29 % 

 
ÖÖvvrriiggtt 
Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare har ligger på 

ungefär samma nivå som 2021. Det är en fortsatt hög inströmning av 

NACKA
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Anmärkningar
8 årsräkningar har granskats med anmärkning. Anmärkningarna

gäller bland annat otillåtna gåvor, sammanblandad ekonomi, uttag

som inte kunnat förklaras och jävsituation mellan god man och

huvudman.

Förmögenhetsmassa
Den samlade förmögenhetsmassan som ställföreträdare redovisar

att de förvaltar för sina huvudmän och barn är för Värmdö

185 miljoner kronor och för Vaxholm 30,3 miljoner kronor per den 31

december 2021 (Värmdö 168 miljoner kronor och Vaxholm ca 28,5

miljoner kronor år 2020).

Arvode till ställföreträdare
Huvudregeln är att huvudmannen är betalningsansvarig för arvodet

men om denne saknar medel eller har liten inkomst står kommunen

för arvodet. Det kan således variera över åren hur fördelningen sker.

Nedan visas fördelningen under de tre senaste åren. Under år 2022

har det beslutats arvode om 418 000 kronor (Vaxholm) och 2 165

000 kr (Värmdö). Motsvarande belopp 2021 var 594 000 kr

(Vaxholm) och l 889 000 kr (Värmdö). Av dessa belopp har

kommunen stått för 29 %. Det är större andel av huvudmännen som

stått för arvodeskostnaden för år 2022 än tidigare år.

Fördelning beslutat arvode 2020 I 2021 I 2022
Huvudmannen betalar 65 % 63 % 71 %
Kommunen betalar 35 % I 3 7 % I 2 9 %

Övrigt
Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare har ligger på

ungefär samma nivå som 2021. Det är en fortsatt hög inströmning av
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denna ärendetyp. Många ansökningar leder inte till att god man 

förordnas. Det finns många gånger en mindre ingripande åtgärd att 

vidta till exempel ’anhörigbehörigeten’ som är reglerad i 17 kapitlet 

föräldrabalken eller insatser från socialtjänsten i form av till 

exempel boendestöd eller budget- och skuldrådgivning. 

Verksamheten utfört en del insatser för att få ut information till 

berörda om alternativ till god man och det har lett till att antalet 

ansökningar i vart fall inte har ökat under 2022. En ärendetyp som 

haft en stor ökning under 2022 liksom 2021 är ställföreträdares 

arbete med att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo. Dessa ärenden 

är ofta komplexa och kräver juridisk kompetens inom 

dödsboförvaltning och arvsrätt. I samband med dessa ärenden 

behövs ofta förordnas en tillfällig god man varför även denna typ av 

ärenden ökat under 2021. Vidare har antalet ärenden gällande 

fastighetsförsäljningar ökat stort för Värmdös del. Antalet ärenden 

har totalt sett ökat under 2022 för Värmdö vilket beror på ökat antal 

ställföreträdarskap. För Vaxholms del har antalet ärenden minskat 

under 2022 och det beror på ett minskat antal ställföreträdarskap. 

Ärendetyp Värmdö 
2022 

Värmdö 
2021 

Vaxholm 
2022 

 

Vaxholm 
2021 

Allmänt ärende 20 20 1 3 
Anmälan/ansökan behov av god man/förvaltare 67 70 11 14 
Ansökan om byte av god man/förvaltare 9 13 1 0 
Anordnande medförmyndare/särskilt förordnad. 
förmyndare 

0 0 2 1 

Ansökan om samtycke till att driva rörelse 6 2 1 1 
Ansökan om samtycke till bodelning 1 0 0 0 
Ansökan om samtycke till fastighetsköp/ köp av 
bostadsrätt 

1 1 1 1 

Ansökan om samtycke till inteckning/uthyrning 
fastighet 

2 0 0 0 
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denna ärendetyp. Många ansökningar leder inte til l att god man

förordnas. Det finns många gånger en mindre ingripande åtgärd att

vidta til l exempel 'anhörigbehörigeten' som är reglerad i 17 kapitlet

föräldrabalken eller insatser från socialtjänsten i form av til l

exempel boendestöd eller budget- och skuldrådgivning.

Verksamheten utfört en del insatser för att få ut information till

berörda om alternativ til l god man och det har lett till att antalet

ansökningar i vart fall inte har ökat under 2022. En ärendetyp som

haft en stor ökning under 2022 liksom 2021 är ställföreträdares

arbete med att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo. Dessa ärenden

är ofta komplexa och kräver juridisk kompetens inom

dödsboförvaltning och arvsrätt. I samband med dessa ärenden

behövs ofta förordnas en tillfällig god man varför även denna typ av

ärenden ökat under 2021. Vidare har antalet ärenden gällande

fastighetsförsäljningar ökat stort för Värmdös del. Antalet ärenden

har totalt sett ökat under 2022 för Värmdö vilket beror på ökat antal

ställföreträdarskap. För Vaxholms del har antalet ärenden minskat

under 2022 och det beror på ett minskat antal ställföreträdarskap.

Ärendetyp Värmdö Värmdö Vaxholm Vaxholm
2022 2021 2022 2021

Allmänt ärende 20 20 l 3
Anmälan/ansökan behov av god man/förvaltare 67 70 11 14
Ansökan om byte av god man/förvaltare 9 13 l 0
Anordnande medförmyndare/särskilt förordnad. 0 0 2 l
förmyndare
Ansökan om samtycke ti l l att driva rörelse 6 2 l l
Ansökan om samtycke ti l l bodelning l 0 0 0
Ansökan om samtycke ti l l fastighetsköp/ köp av l l l l
bostadsrätt
Ansökan om samtycke ti l l inteckning/uthyrning 2 0 0 0
fastighet
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Ansökan om samtycke till omplacering 7 1 4 0 
Ansökan om samtycke till upptagande av lån 4 4 0 1 
Ansökan om upphörande av förvaltarskap 5 5 1 1 
Ansökan om upphörande av god man 5 9 1 1 
Arvodering 180 171 37 50 
Arvodesräkning god man 11:1-3 3 13 0 2 
Avslutande av akt - ensamkommande barn 1 0 0 0 
Avslutande av akt - förmyndare fri 4 24 2 8 
Avslutande av akt - förmyndare kontrollerad 5 6 1 0 
Avslutande av akt - huvudmannen avliden 21 20 11 10 
Avslutande av akt - upphört i tingsrätten 10 18 2 5 
Befrielse/förenklad redovisning 11 8 1 2 
Begäran om entledigande 24 30 2 12 
Bevaka rätt i dödsbo 33 19 9 6 
Bevakning 6 13 2 2 
Entledigande av god man ensamkommande barn 3 0 0 0 
Fastighetsförsäljning 18 7 3 5 
Framtidsfullmakts giltighet 1 2 0 0 
Förordnande av god man 11:1-3 13 12 3 7 
Förordnande av god man ensamkommande barn 8 0 1 0 
Förteckning 36 50 5 10 
Handlingar till ny ställföreträdare 20 21 2 7 
Inkommen handling 22 35 2 3 
Jämkning av godmanskap/förvaltarskap 1 1 0 1 
Klagomål på ställföreträdare 12 14 3 4 
Kompletterande arvode 5 10 1 0 
Mottagande av akt från annan kommun 14 18 1 2 
Omprövning av förvaltarskap 44 34 6 9 
Redogörelse 53 7 13 3 
Redogörelse EKB 13 0 0 0 
Redovisning av samtyckesärende 32 12 6 5 
Rekrytering ställföreträdare 37 38 4 6 
Skuldsatt underårig 6 1 2 3 
Sluträkning 51 53 9 18 
Upphörande god man 11:1-3 3 12 2 2 
Utbetalning försäkringsmedel barn 30 20 2 5 
Uttagstillstånd 80 84 13 9 
Vite 9 12 2 2 
Årsräkning 207 209 43 51 
Överflytt av akt till annan kommun 16 11 7 4 
Överklagat beslut 11 9 0 0 
 1170 1134 228 282 
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Ansökan om samtycke ti l l omplacering 7 l 4 0
Ansökan om samtycke ti l l upptagande av lån 4 4 0 l
Ansökan om upphörande av förvaltarskap 5 5 l l
Ansökan om upphörande av god man 5 9 l l
Arvodering 180 171 37 50
Arvodesräkning god man 11:1-3 3 13 0 2
Avslutande av akt - ensamkommande barn l 0 0 0
Avslutande av akt - förmyndare fri 4 24 2 8
Avslutande av akt - förmyndare kontrollerad 5 6 l 0
Avslutande av akt - huvudmannen avliden 21 20 11 10
Avslutande av akt - upphört i tingsrätten 10 18 2 5
Befrielse/förenklad redovisning 11 8 l 2
Begäran om entledigande 24 30 2 12
Bevaka rätt i dödsbo 33 19 9 6
Bevakning

6 B 3
2 2

Entledigande av god man ensamkommande barn 3 0 0 0
Fastighetsförsäljning 18 7 3 5
Framtidsfullmakts giltighet l 2 0 0
Förordnande av god man 11:1-3 13 12 3 7
Förordnande av god man ensamkommande barn 8 0 l 0
Förteckning 36 50 5 10
Handlingar ti l l ny ställföreträdare 20 21 2 7
Inkommen handling 22 35 2 3
Jämkning av godmanskap/förvaltarskap l l 0 l
Klagomål på ställföreträdare 12 14 3 4
Kompletterande arvode 5 10 l 0
Mottagande av akt från annan kommun 14 18 l 2
Omprövning av förvaltarskap 44 34 6 9
Redogörelse 53 7 13 3
Redogörelse EKB 13 0 0 0
Redovisning av samtyckesärende 32 12 6 5
Rekrytering ställföreträdare 37 38 4 6
Skuldsatt underårig 6 l 2 3
Sluträkning 51 53 9 18
Upphörande god man 11:1-3 3 12 2 2
Utbetalning försäkringsmedel barn 30 20 2 5
Uttagstillstånd 80 84 13 9
Vite 9 12 2 2
Årsräkning 207 209 43 51
Överflytt av akt ti l l annan kommun 16 11 7 4
Överklagat beslut 11 9 0 0

1170 1134 228 282
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VVeerrkkssaammhheettssssyysstteemm 
Under oktober 2022 har en ny e-tjänstmodul lanserats. Den nya e-

tjänstenhar möjlighet till dubbel och trippelsignering av ansökningar 

och redovisningar. Tidigare har endast en ställföreträdare kunnat 

signera en årsräkning eller ansökan. I förmynderskapen finns oftast 

två ställföreträdare (föräldrar). Idag kan således alla typer av 

ställföreträdarskap använda e-tjänsten för sina redovisningar och 

ansökningar om olika tillstånd. Även en kommunikationsmodul har 

utvecklas där handläggare och ställföreträdare kan kommunicera i 

ärenden, som till exempel komplettering av ärenden direkt i e-

tjänsten. Gode mannen får indikation om att denne ska gå in i e-

tjänsten genom ett mail eller sms.  

Tyvärr har inte införandet gått smärtfritt utan e-tjänsten levererades 

med en hel del buggar som användare har fått upptäcka och anmäla 

till leverantören. De flesta buggar är nu åtgärdade. Nu återstår ett 

arbete med att få ställföreträdare och handläggare att arbeta i den 

nya e-tjänsten.  

Överförmyndarenheten i Nacka kommun  

Ann-Charlotte Oetterli 

Enhetschef 
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Verksamhetssystem
Under oktober 2022 har en ny e-tjänstmodul lanserats. Den nya e-

tjänstenhar möjlighet till dubbel och trippelsignering av ansökningar

och redovisningar. Tidigare har endast en ställföreträdare kunnat

signera en årsräkning eller ansökan. I förmynderskapen finns oftast

två ställföreträdare (föräldrar). Idag kan således alla typer av

ställföreträdarskap använda e-tjänsten för sina redovisningar och

ansökningar om olika tillstånd. Även en kommunikationsmodul har

utvecklas där handläggare och ställföreträdare kan kommunicera i

ärenden, som till exempel komplettering av ärenden direkt i e-

tjänsten. Gode mannen får indikation om att denne ska gå in i e-

tjänsten genom ett mail eller sms.

Tyvärr har inte införandet gått smärtfritt utan e-tjänsten levererades

med en hel del buggar som användare har fått upptäcka och anmäla

till leverantören. De flesta buggar är nu åtgärdade. Nu återstår ett

arbete med att få ställföreträdare och handläggare att arbeta i den

nya e-tjänsten.

Överförmyndarenheten i Nacka kommun

Ann-Charlotte Oetterli

Enhetschef
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
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Hållbarhetsredovisning 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsredovisningen 2022. Den 
utgör ett led i det systematiska arbetet med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.  

Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av det hållbarhetsarbete som har genomförts 
under föregående år, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. I årets redovisning har också ett 
antal utmaningar i hållbarhetsarbetet lyfts fram. Redovisningen ligger i linje med det politiska uppdraget 
att implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning.  

Några särskilda händelser under året: 

- Beslut har fattats om att bygga ett nytt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun. 

- Grönplanen är färdigställd och antagen. 

- En klimatkartläggning som visar nuläget för lokala utsläpp har redovisats. 

- Projektet modellkommuner för jämställdhet har avslutats. 

- Lokala åtgärdsprogram för tre vattenområden har tagits fram och antagits. 

- Arbetet med att kartlägga risker vid ett förändrat klimat har fortsatt under året. 

- Konferensen Ung i Roslagen arrangerades i Vaxholm.  

 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. Hållbarhetsarbetet är långsiktigt och 
syftar till att säkerställa en bra livsmiljö för kommande generationer.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. Agenda 2030 
innehåller mål för ett jämställt samhälle.   

Måluppfyllelse 
Hållbarhetsredovisningen 2022 visar på vilket arbete som har genomförts under respektive globalt mål, 
men också vilka utmaningar som kommunen står inför inom olika områden. Hållbarhetsarbetet bidrar 
till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden.  

Bedömning 
Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030 
mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning även mot de 
kommunövergripande målen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2023-03-02 

Hållbarhetsredovisning 2022, rapport 2022-03-02 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristina Eriksson, miljöstrateg 

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef, Gunnar Lunnergård planchef 
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”Jämställdhet är mer än ett mål i sig. Det är en förutsättning 
för att möta utmaningarna kring fattigdomsbekämpning, 
skapa hållbar utveckling och gott uppbyggande av stater”
Kofi Annan FN
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  ”Förlusten av biologisk mångfald sker i det tysta och märks 
därför inte lika mycket som klimatförändringen. Men när vi väl 
lägger märke till det kan det redan vara försent.”
Cristiana Pasca Palmer, chef för FN-konventionen om biologisk mångfald
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1. Inledning 
 

Detta är Vaxholms stads hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsarbetet är under ständig utveckling och vi 
arbetar hela tiden med förbättringar som skall leda till att det vi levererar är mer hållbart och stärker 
människors möjlighet att göra mera hållbara val. För att nå målen krävs en omställning av staden, 
samtidigt som människors beteende behöver förändras. Vi har valt att göra redovisningen så enkel 
som möjligt för att våra medborgare och andra intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi 
arbetar. 

 

1.1 Varför hållbarhetsredovisa? 
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsredovisning, som en separat del. Vi har 
redovisat hållbarhetsarbetet sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt arbete med 
styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del 
av vad som har genomförts, se var vi står idag och vilka utmaningar vi har framåt i arbetet med social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en 
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt.  

Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt. 
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och 
åstadkomma förändring. Kommunen ansvarar för hållbarhetsaspekten i genomförandet inom bland 
annat omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 
i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och den hållbarhetsstrategi 
som har antagits.  

 

2. Hållbarhetsåret 2022 
 

2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett 
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i 
hållbarhetsarbetet. I det ingår planering och genomförande som exempelvis att ta fram 
kunskapsunderlag, utredningar eller ansöka om bidrag för åtgärder. Enheten samordnar 
uppföljningen och ansvarar för hållbarhetsredovisningen.   

För att kommunens verksamheter ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare 
en viktig förutsättning. Andra betydelsefulla parter är politiken, myndigheter, näringsliv och våra 
kommuninvånare.  

”När ekonomin blir global och gränslös är det ännu viktigare att 
politiken blir global, så att vi kan möta den gränslösa marknaden med 
gränslösa värden, byggda på demokrati och mänskliga rättigheter."
Anna Lindh, tidigare utrikesminister, 1 maj 2002
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Hållbarhetsstrategin för åren 2021–2030 beslutades av kommunfullmäktige 2021-06-14 § 46. 
Strategin beskriver vilka av de globala målen och delmålen som är relevanta för Vaxholm samt vilka 
åtgärder som är prioriterade för att bidra till målen. Hållbarhetsstrategin ska vara ett verktyg för att 
planera och prioritera arbetet med ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens 
verksamheter och i hela kommunen. 

Agenda 2030 är integrerat i kommunens verksamhetsstyrning genom att länka nämndernas mål och 
indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att synliggöra stadens hållbarhetsarbete, ta fram 
relevanta nyckeltal att följa över tid, möjliggöra en analys av hur fortsatt arbete ska prioriteras och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska närma oss målen. Det ska underlätta uppföljningen av 
hållbarhetsarbetet och strategin samt underliggande styrdokument såsom energiplan, avfallsplan, 
blåplan och grönplan.  

2.2 Nätverket Glokala Sverige 
Vaxholm har, som en av 200 kommuner och regioner, deltagit i det nationella samarbetet Glokala 
Sverige. Projektet har drivits av FN-förbundet i samverkan med SKR med syfte att utbilda, engagera 
och ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Nätverket 
kommer nu på grund av minskade anslag att läggas ned, men samverkansforumet tas över av Sveriges 
kommuner och regioner, SKR.  

2.3 Beskrivning av arbetet under året och en bedömning av hur vi ligger till 
Nedan följer ett urval av åtgärder som har genomförts under året, sorterat under respektive globalt 
mål. 

I år lyfts också några utmaningar som vi ser inom respektive mål. Utmaningen är i första hand lokal 
men kan också ställas i relation till globala, nationella eller regionala mål. Det kan vara att arbetet inte 
har påbörjats, att vi i jämförelse med andra kommuner ligger sämre till eller att det är en stor global 
utmaning där vi behöver bidra i större utsträckning. 

Det finns också en sammanfattande bedömning av hur vi arbetat med samt hur vi ligger till inom 
respektive mål. Bedömningen av hur vi arbetat med respektive globalt mål baseras på målets angivna 
åtgärder i Hållbarhetsstrategi 2021–2030.  
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Hälsa och välbefinnande  
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

 
Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Hälsan är ojämlik, socioekonomi, kön och ålder är några av faktorerna som påverkar.  
• Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död är hälften relaterade till matvanor och 

fysisk aktivitet. Andelen med fetma och övervikt är nu lika stor som andelen med normalvikt i 
Vaxholm, 48%.  

• Stillasittandet ökar och antalet deltagartillfällen i föreningar bland barn i Vaxholm har minskar. 
• Den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland unga. 
• Andelen unga som brukar alkohol och narkotika är hög i relation till resten av länet. 
• Sjukfrånvaron är fortfarande hög inom vissa verksamheter i kommunen. 

Det här gjorde vi under 2022  
• Rekreationsplatser har byggts såsom ett utegym, en boulebana och en konstgräsplan. 
• Vi stöttade föreningslivet. Nu erbjuds även friidrott i kommunen. 
• Ett nytt boknings- och bidragssystem är infört. Det underlättar för föreningar och privatpersoner 

som vill boka tider och lokaler för idrott.  
• Ungdomsverksamheten har erbjudit gratis lovaktiviteter såsom bio, prova-på idrott och tematiska 

träffar på fritidsgården. 
• Familjecentrum har haft grupper med förstagångsföräldrar, syskongrupper, träffar för 

tonårsföräldrar, olika mötesplatser, hjärt- och lungräddning samt öppna föreläsningar.  
• Drogförebyggande arbete med föräldrainformation, antilangningsinsatser samt tobaksprevention 

för årskurs 6.  
• Högstadieföräldrar har fått gratis biobiljett för att tillsammans med sin tonåring gå på bio, med 

syftet att uppmuntra till samtal om resultaten från Stockholmsenkäten. 
• Tillsynsbesök hos 28 av 36 serveringsställen och i samtliga butiker som säljer tobak, folköl eller 

receptfria läkemedel. Krögare har utbildats i ansvarsfull alkoholservering. 
• Personal från barn- och utbildning och socialförvaltningen har utbildats i motiverande samtal, elever 

har utbildats i YAM-youth aware of mental health, det har dansats för hälsa och ungdomspedagoger 
har arbetat uppsökande och stöttande med elever som upplever psykisk ohälsa.  

• En mötesplats, LYAN, för personer med psykisk ohälsa och eller beroende har startats upp.  
 

Sammanfattande bedömning 
Hur har vi arbetat med målet? 
Hur ligger vi till? 
Analys: Det har under året genomförts en rad aktiviteter och insatser för att främja hälsan i befolkningen 
och öka välbefinnandet. Förutsättningarna för ett gott liv är bra i Vaxholm. Utmaningar kvarstår kring 
skillnader i hälsa beroende på kön, ålder och socioekonomi. Fokus framåt bör läggas på främjande 
åtgärder för ett hälsosamt åldrande, förebygga psykisk ohälsa bland unga samt uppmuntra 
hälsofrämjande levnadsvanor i hela befolkningen.  
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 God utbildning för alla  
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 
• Tillgodose alla elevers individuella behov och uppnå en tillgänglig och trygg lärmiljö. 
• Förebygga och förhindra kränkande behandling och sexuella trakasserier, såväl de fysiska som de 

digitala. 
• Elevers upplevelse av inflytande och delaktighet är låg. 
• Få unga och vuxna som står utanför arbetsmarknaden att vidareutbilda sig för att öka sina 

möjligheter framåt. 
• Hur utbildning inom skola och förskola för en hållbar utveckling ska se ut behöver tydliggöras.   

Det här gjorde vi under 2022  
• I årskurs 9 gick 92,3 procent av eleverna ut med godkända betyg. Utfallet är 3:e högst i riket.  
• Utvecklingsarbete inom digitalisering med syftet att främja kunskapsutveckling och likvärdighet för 

äldre.  
• Fortbildningsinsatser i arbetet med problematisk skolfrånvaro för bättre samverkan och bättre 

mående hos de barn och familjer som har tagit emot insatser. 
• Gemensamma riktlinjer för grundskolans trygghetsarbete har antagits för att säkerställa att det 

bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero. 
• Utbildningsinsatser för vårdnadshavare för att kunna bidra i det förebyggande arbetet med att 

minska kränkningar. 
• Utbildningsförvaltningen och verksamheterna har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete med att 

öka den sociala, fysiska och pedagogiskt tillgängliga lärmiljön. 
• Satsning på att skapa trygga raster genom bland annat organiserad rastaktivitet och observationer 

av barnens samspel. 
• Ett förändrat arbetssätt för elevhälsan har införts med syfte att bättre nyttja den samlade 

kompetensen och därmed höja kvaliteten i arbetet. 
• Arbetat med trygga skolövergångar genom förbättrad samverkan mellan skolor, utvecklade 

övergångsrutiner och klassindelning inför årskurs 7.  
• Kunskapscentrum nordost (KCNO) har utarbetat ett kurspaket för de vuxna som via 

Arbetsförmedlingen bedöms falla inom ramen för utbildningsplikt.  

Sammanfattande bedömning 
Hur har vi arbetat med målet? 
Hur ligger vi till?  

Analys: Vaxholm lever upp till målet med goda möjligheter för alla att införskaffa sig en utbildning 
av hög kvalitet. Arbetet fortsätter med att främja en tillgänglig och trygg lärmiljö för alla. Behöriga 
pedagoger är en nyckelfaktor men också en utmaning framåt. 
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Jämställdhet  
Uppnå jämställdhet och allas lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva 
forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. 

 
 
Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Arbetet med att analysera könsskillnader i statistik samt att öka kunskapen kring effektiva åtgärder 
vid identifierade, omotiverade könsskillnader behöver förstärkas.   

• Fatta jämställda beslut som beaktar framtida konsekvenser baserat på kön.  
• För att nå målet med ett normkritiskt förhållningssätt behövs ett kontinuerligt pågående arbete för 

att inte återgå till inrutade mönster och beteendenormer. 
• Vi ser fortsatt en rad områden där könsskillnaderna är betydande:  

o En lägre andel flickor än pojkar upplever trygghet och studiero i skolan.  
o Kvinnor/tjejer upplever i högre utsträckning otrygghet utomhus än män/killar. 
o Upplevda psykiska besvär anges i betydligt större utsträckning hos flickor. 

Det här gjorde vi under 2022  
• Projektet Modellkommuner för jämställdhetsintegrering avslutades. Nu finns politiska mål, 

könsuppdelad statistik samt efterfrågad analys och åtgärder vid omotiverade skillnader. 
• Medarbetarna har fortsatt arbetat med jämställt bemötande som ett led i arbetet med vår 

värdegrund SER, samspel, engagemang och respekt. Även politiken har erbjudits utbildning.  
• Arbetet med att jämställdhetsintegrera våra tjänsteutlåtande har påbörjats. 
• Genom studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna arbetade vi aktivt för att bryta 

traditionellt könsstereotypa utbildnings- och yrkesval.  
• Ett brett utbud av aktiviteter inom kultur och fritid har erbjudits, för att tilltala många invånare 

oavsett genus, ålder eller ursprung.  
• Vi fortsatte vårt arbete med lönerevision, lönekartläggning och heltid som norm för kommunens 

anställda. 
• Arbetade med den upplevda tryggheten i våra offentliga miljöer, till exempel genom nattvandring 

och polisnärvaro vid större evenemang såsom kulturnatten och julmarknaden. 
• Vaxholms grundskolor erbjuder numera gratis mensskydd. 

 

Sammanfattande bedömning 
Hur har vi arbetat med målet?  

Hur ligger vi till? 

Analys: Även om arbetet med jämställdhet kommit en bra bit på vägen är vi inte i mål. Kommunen har 
nu skaffat sig bra förutsättningar genom mål, könsuppdelad statistik och krav på analys och åtgärder. 
Ökad kompetens behövs inom området analys samt effektiva åtgärder och tillvägagångssätt vid 
omotiverade könsskillnader. 
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Hållbar energi för alla  
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 
för alla. 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Fortsätta effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder genom tekniska installationer, 
bättre övervakning och byggnadstekniska åtgärder. 

• Utvärdera användningen av lokaler och anläggningar så att de nyttjas effektivt 
• Analysera timvärden och årsvariationer i elanvändningen för att få bort effekttoppar och minska 

onödig energiförbrukning.  
• Fortsatt se fjärrvärmen som det huvudsakliga och mest resurseffektiva alternativet för uppvärmning 

på Vaxön. 
• Öka kommunens lokala energiproduktion av förnybar solenergi på lämpliga tak.  

 
Det här gjorde vi under 2022 

• Fönsterbyte på Ullbergska gården för bättre isolering. 
• Effektkartläggning med förslag på åtgärder har genomförts på Kronängsskolan. 
• Givare för styrning av 16 st kyl- och frysrum på skolköken har installerats. Det sparar 21 600 kWh 

el/år.   
• Energi- och klimatrådgivningen har med webbmöten, seminarier och individuell rådgivning stöttat 

kommuninvånare och företagare att minska sin energiförbrukning.  
• Solceller på Resarö skola är installerade och tagna i drift. 
• Fortsatt utbyte av gatubelysning till mera energieffektiva armaturer och ljuskällor. 
• Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler har minskat med 5 % som en följd av ett 

löpande arbete med energieffektivisering. 
 
 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Energifrågan har kommit i extra fokus med energikrisen i Europa och ökade energikostnader. 
Kommunen har ett fast elavtal, men påverkas trots det av att de fasta avgifterna som skatt och 
nätavgift ökar. Åtgärder vidtas årligen men det finns fortfarande en stor potential att minska 
energianvändningen och effektbehovet ytterligare. 
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Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 
Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• De ekonomiska förutsättningarna är sämre inför 2023. Den höga inflationen ger kommunerna ökade 
kostnader för löner, pensioner och inköp. Samtidigt finns ett ökande resursbehov framförallt inom 
äldreomsorgen men också för nödvändiga investeringar.  

• Tillväxt behöver ske på ett sådant sätt att vi även klarar målet om globalt hållbar konsumtion och 
produktion och bryter sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.  

• Antalet långtidsarbetslösa med behov av försörjningsstöd ökar.  
• Kommunen saknar en lokal studie- och yrkesvägledning för vuxna. 
• Behålla ett gynnsamt klimat för företag att etablera sig och växa i Vaxholm.  
• Minska antalet unga som varken arbetar eller studerar. 
• Medarbetarundersökningen i Vaxholms stad visar på höga siffror kring arbetsrelaterad utmattning.   

Det här gjorde vi under 2022  
• Förbättrat dialogen mellan kommunen och näringslivet, bland annat genom företagsbesök, 

frukostmöten, upphandlingsutbildning samt regelbundna möten med Destination Vaxholm och 
Företagarna Vaxholm.  

• Coachning av långtidsarbetslösa för att få till arbetsförberedande insatser. Arbetsförberedande 
praktik har även initierats med framgång. 

• Utifrån det kommunala aktivitetsansvaret bedrev vi aktivt uppsökande arbete och aktivering av 
ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan.  

• Fortsatt arbetet med kommunens värdegrund, kultur, det främjande förhållningsättet samt att 
ledaridén och medarbetaridén har förtydligats.  

• Arbetet med jämlikhet, inkludering och trygghet inom våra verksamheter har följts upp 
systematiskt. Samverkan med företagshälsovården kring utredningar av bland annat upplevd 
otrygghet och andra arbetsmiljörelaterade upplevelser. 

• Intensifierat arbetet med verksamheternas kompetensförsörjningsplaner.  
 

Sammanfattande bedömning 
Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till?  

Analys: Kommunen har en god ekonomi i balans. Aktivt arbete pågår med dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och med näringslivet. Kommunens medarbetarundersökning visar på mycket 
goda resultat.  
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Minskad ojämlikhet  
Målet om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Ojämlikhet 
handlar om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och 
tillvarata potentiella möjligheter till utveckling.   

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 
• Sverige är ett av de OECD-länder där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest de senaste 

decennierna och samtidigt det land som tappar mest i rankingen över åtaganden för att minska 
ekonomisk ojämlikhet.  

• Ekonomisk ojämlikhet mellan grupper är även kopplat till ojämlikhet när det gäller hälsa, utbildning, 
boende och tillgång till arbete.  

• Integrering av nyanlända i samhället genom bland annat tillgång till arbets- och bostadsmarknad.  
• I vårt arbete behöver vi aktivt sträva efter att alla grupper i samhället ska vara inkluderade, 

representativa i dialoger och känna sig delaktiga. Det kan innebära att vi behöver arbeta olika för att 
det ska bli jämlikt. 

• Även upplevelsen av diskriminering skiljer sig mellan grupper, störst är gruppen unga kvinnor som 
upplever sig diskriminerade baserat på kön, därefter diskriminering baserat på etnisk tillhörighet 
och hudfärg. 

Det här gjorde vi under 2022 
• Arbetat med att bibehålla de goda kunskapsresultat våra elever i grundskolan uppnått. 
• Ett ansvarsfullt mottagande av våra nyanlända genom vår flyktingsamordnare och fortsatte arbete 

med att informera nyanlända om bostadssituationen i Sverige och hur de ska gå tillväga för att söka 
bostäder.  

• Drop-in rådgivning för arbetssökande för att minska klyftor och få alla, både unga, gamla att känna 
sig inkluderade. 

• Fysiska åtgärder, till exempel lekplatser, utformas enligt praxis för hög säkerhet och fullgod 
tillgänglighetsanpassning. 

• Högstadieskolan har fortsatt att utveckla arbetet med elevgrupper och elevråd där många elever 
engagerar sig i samhällsviktiga frågor.  

• I arbetet med renovering av Vaxholms kajer har kommunen bjudit in till dialog och 
medborgarinflytande. 

• Vaxholms fixartjänst är igång igen. Syftet är att göra hemmet tryggare och minska risken för olyckor 
och fallskador. 

• Kostnadsfria och tillgängliga lovaktiviteter för barn och unga har anordnats. 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Dagens samhälle förändras, trender pekar åt fel håll och klyftor ökar mellan olika grupper i 
befolkningen. Gör kommunen det den kan för att möta dessa ökade skillnader som påverkar människors 
livsvillkor och förutsättningar att leva ett gott liv? Kommunen kan motverka ojämlikhet genom skola, 
omsorg, socialt stöd och bostadsförsörjning. 
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Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Få ännu flera att välja kollektivtrafiken för arbets- och fritidsresor. 
• Fortsätta att förbättra framkomlighet och säkerhet för de som går och cyklar. 
• Planera för klimatanpassningsåtgärder i samband med bygg- och anläggningsarbeten. 
• Planera för en utvecklad och fastighetsnära hämtning av avfall och återvinningsmaterial. 

 

Det här gjorde vi under 2022 

• Planering pågår för utbyggnad av gång- och cykelväg på Överbyvägen på Resarö och mellan Rindö 
förskola och Grenadjären. 

• Planering av ombyggnadsprojektet Vaxholms kajer pågår, vattendom är meddelad och åtgärder som 
hör till stadsmiljöavtalet genomförs.  

• Busstrafiken drivs nu av en ny trafikoperatör Transdev med nya fordon och fortsatt fossilfri trafik. 
• Pendelbåtslinje 83 från Rindö, via Vaxholm till Strömkajen är nu permanentad. 
• Underlag som beskriver lokala risker med ett förändrat klimat har tagits fram.  
• En cykelräknare finns nu vid bron från Kullön till Vaxholm. 
• Åtgärder har vidtagits vid Söderfjärdsskolan för att öka säkerheten vid skolområdet. 
• Projektet med att ta fram en strategi för centrumutveckling har startat, handelsutredning pågår. 
• Arbetet med ett kommunövergripande kulturmiljöprogram med nytt kunskapsunderlag påbörjades 

genom upphandling av konsultstöd.  
• Nya riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits. 

 
Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Av medborgarundersökningen framgår att 97 % anser att kommunen är en bra plats att bo och 
leva på, men bara 66 % anser att de kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Det finns flera 
förbättringsområden för att öka förtroendet för kommunen. 
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 Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Tydligare styrning och uppföljning av inköp för minskad resurs- och klimatpåverkan.  
• Uppföljning av miljökrav i pågående avtal med leverantörer och entreprenader. 
• Planera för förebyggande åtgärder som kan minska nedskräpningen. 
• Tillsammans med Roslagsvatten planera för en utvecklad avfallshämtning och fastighetsnära 

insamling av förpackningsmaterial.   
 

Det här gjorde vi under 2022 

• Avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar. Den nya återvinningscentralen har förbättrade 
möjligheter till återvinning och återbruk.  

• Måltider som tillagas av skolköken består till 42 % av ekologiska råvaror. Matsalar och kök har ett 
uppmätt svinn på bara 12 gram per portion vilket är bra i jämförelse med andra kommuner.   

• Vaxholm är en Håll Sverige rent-kommun och hamnar på plats 28 av 290 kommuner i deras 
kommunindex som mäter hur kommunen arbetar med nedskräpningsfrågor. 

• Roddarföreningen plockar skräp på Eriksö i samarbete med Städa Sverige och kommunen. 
• Fem förskolor och tre grundskolor är med i Grön flagg. Det är en metod för att på ett strukturerat 

sätt arbeta med lärande om hållbarhet. 
• Utrustningen för källsorteringen på Träffpunkt Kanonen har förbättrats på initiativ av engagerad 

personal i verksamheten. 
• Informationskampanj om plast har genomförts under året i olika kommunikationskanaler.  
• Av de som svarat på medarbetarenkäten anser 80 % att de har förutsättningar att agera resurs- och 

klimatsmart och ca 90 % tycker att de tar ett sådant ansvar. 
 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Avfallsmängderna minskar och återvinningen ökar, men systemet behöver förbättras för att öka 
återvinningen ytterligare. Konsumtionen har en stor miljöpåverkan och det finns en tydlig koppling till 
avfallsmängderna. Vi är långt ifrån att uppnå målet en hållbar konsumtion och cirkulära materialflöden.   
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Bekämpa klimatförändringarna  
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Beräkna och minska klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster i kommunens verksamheter. 
• Minska bilberoendet genom att bygga flera säkra gång och cykelvägar och fortsätta utveckla en 

attraktiv kollektivtrafik. 
• Byta ut flera bilar för tjänsteresor till fossilfria fordon. 
• Synliggöra kommuninvånarnas klimatpåverkan och visa vad man kan göra för att minska den. 

 
Det här gjorde vi under 2022 

• En klimatkartläggning har tagits fram som beskriver nuläget och våra utsläppskällor. 
• Kommunen gick med i föreningen Klimatkommunerna, ett nätverk för kommuner som vill ha ett 

klimatarbete i framkant. 
• Fyra klasser från Söderfjärdsskolan deltog på utställning och workshop Hållbar vision på Tekniska 

museet.  
• Fördjupat kunskapsunderlag har tagits fram för att se hur ett förändrat klimat kan påverka oss 

lokalt.  En workshop genomfördes i april med medverkande från många olika ansvarsområden.   
• Klimatpåverkan från våra skolskjutsar och samhällsbetalda resor minskar stort för andra året i rad 

med 6,8 ton (uppgift från entreprenör). Det beror främst på att transportföretaget som vi har avtal 
med har gått över till flera el- och hybridbilar.  

• Måltider i skola och förskola har en klimatpåverkan på 1,6 CO2/kg inköpt livsmedel, vilket är lågt 
jämfört med andra kommuner. 
 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till?  

Analys: Olika insatser har genomförts för att påverka, styra, mäta och ställa om. Men klimatfrågan är 
angelägen, brådskande och det återstår mycket arbete. 
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Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar 
utveckling 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Identifiera och genomföra flera åtgärder för att minska näringsläckaget till våra vattenområden med 
målet att uppnå en god vattenkvalitet. 

• Beslutade åtgärder i blåplanen och lokala åtgärdsprogram behöver planeras och resurssättas för att 
kunna genomföras. 

• Hitta multifunktionella ytor för att rena dagvatten, hantera skyfall och samtidigt öka den biologiska 
mångfalden och trivseln i staden.  

• Skydda grunda havsvikar som är viktiga för fiskföryngring och biologisk mångfald. 
• Minska miljöpåverkan från båtlivet med informationsinsatser. 
• Sprida kunskap om våra vatten och vad som behövs för att förbättra vattenmiljön.  

 

Det här gjorde vi under 2022 

• Beslut är taget om att bygga ett nytt gemensamt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun 
samt en överföringsledning från Blynäs reningsverk.   

• Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är avslutat på Skarpö. 
• Av 156 enskilda avlopp som kontrollerades av SRMH, bedömdes 115 ha godtagbar rening.  
• Lokala åtgärdsprogram har antagits för Norra, Södra Vaxholmsfjärden och Kodjupet.  
• Tre övergivna båtar har bärgats och körts till deponi, ytterligare ca 12 skrotbåtar är identifierade. 
• Under hösten genomfördes vassklippning i Eriksömaren för att behålla sin funktionen att rena och 

fördröja dagvatten.  
• Kommunen har medverkat i ”Pilot Stockholms aktörsforum”, en regional arbetsgrupp för 

en ekosystembaserad havsförvaltning initierad av Havs- och vattenmyndigheten. 
• Två områden på Bogesundslandet Ekefjärd och Nibbleviken är av Länsstyrelsen föreslagna som 

natura 2000-områden. Det är två smala havsvikar med stora naturvärden. Naturvårdsverket lämnar 
förslaget vidare till EU-kommissionen som bedömer och fattar beslut. Havsvikarna kan därigenom få 
ett långsiktigt skydd.   

• I samarbete med Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen och med stöd av LONA-bidrag har ett 
informationsmaterial om hållbart båtliv tagits fram.  

• SRMH har som tillsynsmyndighet besökt hästgårdar, jordbruk, båtklubbar och granskat 
avloppsreningsverken för att bedöma och minska miljöpåverkan.  
 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Underlag och styrdokument finns på plats, nu behöver åtgärder genomföras. Förändringen av 
vattenkvaliteten sker långsamt och påverkas av vad som händer i kringliggande vattenområden vilket 
kräver samarbete regionalt och med närliggande kommuner.  
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Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

 

Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Ge de gröna frågorna större utrymme med grönplanen som kunskapsstöd. 
• Genomtänkt och långsiktig skötsel av parker och kommunens skogar.  
• Återplantering av flera träd för att ersätta de almar som har tagits ned pga almsjukan. 
• Genomföra skogsskötsel på kommunens mark enligt skogsbruksplanen. 
• Det saknas bra indikatorer för att följa upp och mäta utvecklingen inom biologisk mångfald. 

 
Det här gjorde vi under 2022 

• Grönplanen antogs av Kommunfullmäktige i februari. Nu har arbetet påbörjats för att ta fram en 
handlingsplan. 

• Naturvärden beaktas i detaljplanearbetet som en viktig faktor. 
• Inventering av pollinatörer genomfördes under sommaren för att få en nulägesbild av den biologisk 

mångfalden.  
• Den biologiska mångfaldens dag uppmärksammades i maj med information på webben, utdelning 

av fröer på biblioteket och plantbytardag på kommunhuset. 
• Odlingsprojekten på förskolorna har fortsatt med fem deltagande verksamheter. 
• Turistbyrån har öppnat ett nytt insektshotell vid Rådhuset. Sedan tidigare finns det ett vid 

Eriksömaren. 
• Upphandling är påbörjad för entreprenad som ska utföra hållbar skogsförvaltning utifrån 

skogsbruksplanen. 
 

Sammanfattande bedömning 

Hur har vi arbetat med målet? 

Hur ligger vi till? 

Analys: Personella resurser har inte funnits under hela året, vilket också har medfört att samordning och 
genomförande av åtgärder inte har kunnat slutföras som planerat. En förvaltare och ansvarig 
entreprenör för hållbar skogsförvaltning har ännu inte utsetts. 
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Fredliga och inkluderande samhällen  
Fredliga och inkluderande samhällen, transparenta och ansvarsfulla institutioner och 
god samhällsstyrning är förutsättningar för mellanmänsklig tillit och trygghet. 

 
Det här är våra utmaningar i Vaxholm 

• Antalet anmälda brott ligger på fortsatt låga nivåer men med en ökning av anmälda bedrägerier och 
sexuellt ofredande. 

• Ny lag om brottsförebyggande arbete i kommunerna träder i kraft under 2023.  
• Medborgarnas tillit och förtroende för politik och kommun är lågt. 
• Invånarna upplever idag att det finns små möjligheter till insyn och inflytande över kommunens 

politiska beslut. Vi behöver kommunicera så att alla invånare kan förstå vilka beslut som berör dem 
samt hur och om de kan påverka.  

Det här gjorde vi under 2022 
• Arbetade med löpande incidentrapportering och åtgärder och insatser i samverkan med polis för att 

öka tryggheten samt förebygga brott.  
• Den nationella modellen SSPF (Socialtjänst Skola Polis Fritid) har införts med syfte att fånga upp och 

stödja elever med oroande skolgång.  
• Riktat våldspreventivt arbete under En vecka fri från våld med kampanj, teaterföreställningar och 

informationsinsatser. 
• Arbetat mer systematiskt med nattvandring. Föreningar ersätts ekonomiskt och ett närmare 

samarbete är inlett med IFK Vaxholm. 
• En ny mall för tjänsteutlåtanden har tagits fram med syftet förtydliga barnperspektiv, 

jämställdhetsperspektiv samt Agenda 2030-målen i våra politiska beslut. 
• En visselblåsarfunktion har tagits i bruk och finns nu på kommunens webbplats i enlighet med ny 

lagstiftning. 
• Planering och genomförande av demokratiska val med högt valdeltagande.   
• Utvärderat beredningsprocessen inför beslut, där några utvecklingsområden identifierades, som att 

öka förtroende mellan nämnd och förvaltning och förtydliga resursåtgången.  
• Biblioteket har fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lokalen och utbudet. 

 

  

Sammanfattande bedömning 
Hur har vi arbetat med målet? 
Hur ligger vi till? 

Analys: Invånare uppfattar att Vaxholm är en trygg plats att leva och bo på, vilket bekräftas i 
medborgarundersökningen. Beslutsfattandet upplevs representativt och åtgärder har tagits för att 
öka insyn och transparens. Utredande arbete kring invånarnas förtroende och tillit skall ske under 
kommande år. 
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3. Framåtblick 2023 
Hållbar utveckling innebär livskvalitet - för alla - nu och i framtiden. Vi har sett hur en 
global pandemi och ett krig i Europa kan förändra världen och världsbilden totalt. Våra 
gemensamma resurser måste förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och robust 
för att också kommande generationer, boende i kommunen och i andra delar av världen 
kan få en hög livskvalitet och en god miljö. 

En hållbar utveckling förutsätter att vi tar strategiska beslut, som steg för steg leder till en 
omställning och en ökad hållbarhet. Det finns olika verktyg till hjälp för att på ett 
strukturerat sätt arbeta med hållbar utveckling. Som exempel kan nämnas 
hållbarhetskonsekvensanalyser i beslutsprocesser, klimatberäkningsverktyg och 
Spendanalys av kommunens inköp. Informationen och indikatorerna som finns i 
Hållbarhetsredovisning 2022 ska också kunna vägleda och ge en bild av inom vilka 
områden som vi går åt rätt håll och var vi måste öka takten. 

Genom att fortsätta arbetet med att implementera Hållbarhetsstrategin i kommunens 
verksamheter fördelas ansvaret för hållbarhetsarbetet på flera förvaltningar, enheter, 
tjänstepersoner och nämnder.  

I Agenda 2030 kopplas olika frågor samman och ger oss ett helhetsperspektiv. Som 
exempel medför klimatförändringarna översvämningar och torka, vilket ger förändrade 
odlingsförhållanden, som i sin tur ger en sämre hälsa och ökad sårbarhet och ojämlikhet i 
vissa delar av världen. Ojämlikhet skapar instabila samhällen med en ökad risk för 
oroligheter och flyktingströmmar. Hur vi agerar lokalt har en påverkan globalt. 

 
Utmaningar på organisationsnivå 

• Fortsätta genomföra och implementera hållbarhetsstrategin med kopplade åtgärder 
fram till 2030. Strategin hjälper oss att översätta agendans globala mål och delmål till 
den lokala kontexten. 

• Integrera de, för staden prioriterade, globala målen och delmålen i den ordinarie 
verksamheten så att det utgör en självklar del i planering, budget, beslut, genomförande 
och uppföljning. 

• Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson, bolag och medborgare har ett ansvar 
för att vi ska röra oss i riktning mot målen. 

• Se ett fortsatt arbete med de globala målen som en drivkraft och långsiktigt mål för en 
omställning till ett hållbart samhälle. 
 

4. Indikatorer kopplat till de globala målen 
I kommunens verksamhetsstyrning har mål och indikatorer som kommunens 
verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med andra kommuner markerats 
upp med respektive globalt måls logotype. Följande tabell lyfter några för kommunen 
aktuella indikatorer kopplat till Hållbarhetsstrategi 2021–2030. Indikatorerna är 
hämtade från Sveriges kommuner och regioner Kolada, Polisen, SCB 
medborgarundersökningen, andra brukarundersökningar samt egen statistik. BM=bench 
marking dvs jämförelse med andra kommuner i länet, om inget annat anges.  
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Agenda 
2030 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

BM  
2022 

 

Väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt att leva andel 
(flickor/pojkar %) 55/55 58/64 53/62 49/65 

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 38,1 36,3 30,6 30,9  

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (flickor/pojkar %) 45/51 63/64 43/64 57/72 
 

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel (flickor/pojkar %) 8/11 2/17 16/5 9/10 
 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 90 81   

 

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 92 88   

 

Hälsa och 
välbefinnande 

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (kvinnor/män %) - 45/47 49/46 67/65  

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (flickor/pojkar %) 97/93 88/94 94/100 89/89 
 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (flickor/pojkar %)  76/71 87/85 74/81 75/70 
 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 (flickor/pojkar) 286/254 262/269 273/261 252/234  

Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation (%) 30 34 31 30  

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (%) 76 80 82 71 
 

God utbildning 
 

Vårdnadshavare som anser att barnet känner sig tryggt på förskolan, andel 
(flickor/pojkar %). 92/96 94/96 96/94 96 

 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 32,4 33,5 33,4 31,3 
 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal 
dagar (%) 35,5 34,5 36,9 38,8 

 

Kvinnor i kommunfullmäktige, antal av 31 totalt 11 13 13 -  

Jämställdhet 

Deltidsarbete (kvinnor/män %) 24/19 18/3 22/16 -  

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 8 7 12  
 

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 147 146 139  
 

Hållbar energi 
 

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området MWh/inv 14   19 
(2020) 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex (kvinnor/män)  81/84 83/87 84/90 80/82 
 

Svensk näringslivsranking, enkät 210 181 166 -  

Anständiga 
arbetsvillkor 

och ekonomisk 
tillväxt 

 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0,4 0,7 1,2 - 
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Agenda 
2030 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 Utfall 2022 BM 2022 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%) 1,5 2,2 1,8 3,3 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 30,3 36,9  41,5 
(2021) 

Minskad 
ojämlikhet 

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (män/kvinnor %) 21/13 20/12  29/27 
(2021) 

Aktuell hållbarhets ranking av miljöarbetet  
120 

 
91 

 
70 - 

Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra % andel  72,1  76 76,6 

Skötsel av allmänna platser fungerar bra % andel  85,7 85,2 80,4 

Utbudet av gång och cykelvägar är bra  62 63,7 83,3 

Möjligheten att använda kollektivtrafik för vardagliga resor är bra  75,9 68,8 75,7 

Hållbara 
städer och 
samhällen 

Få problem med nedskräpning i kommunen  71,6 62,6 60,7 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 39 47 41  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person (Roslagsvatten) 217 243 201  

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning är bra (andel %)  80,0 85,7 81,1 

Hållbar 
produktion 
konsumtion 

Ekologiska inköp av livsmedel till skolmåltider, andel (%) 35 38 42 35(2021 
länet) 

Utsläpp av växthusgaser totalt CO2 (ton/inv) 1,82 
(2018) 

1,74 
(2019) 

 
1,67  

(2020) 
 

2,28  
(2020) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 61 65 60 42,1 
 (2020) 

Fossil oberoende fordon i kommunorganisationen  38,9 38,9 53,2 
(2021) 

Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra % andel  9,5 20,8 26,3 

Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna 
verksamheter är bra (andel%)  46,7 54,4 62,9 

Bekämpa 
klimat 

förändringar
na 

 

Information om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och 
klimatpåverkan fungerar bra  36,1 40,4 49,2 

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)  72 66 74 - 

Andel vattenförekomster miljökvalitetsnormen god ekologisk status (%) 7 7 7  

Hav och 
marina 
resurser 

 
 

Andel vattenförekomster med miljökvalitetsnormen god kemisk status (%) 71 71 71  

Skyddad natur totalt, andel (%) 40,8 40,8 40,8 15,5 

Bra utbud av friluftsområden i kommunen   94,5 92 90,1 

Ekosystem 
och biologisk 

mångfald 

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra  81,4 84,9 84,9 

Polisanmälda brott totalt 731 699 504 - 

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (kvinnor/män %) 30/9 30/8  45/13 
(2021) 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 80 77 85 84 

Fredliga och 
inkluderande 

samhällen 

 
Tillgång till bredband, minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 81 83 88 92 

 Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 91 91 88 79 
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Kriget i Ukraina och efterdyningarna av pandemin har 
dominerat stora delar av utvecklingen i samhället 2022. 
Det har lett till höga energipriser, stigande inflation och 
ett svårförutsägbart säkerhetspolitiskt läge. Som en av 
hörnstenarna i det civila försvaret, och trygghetsbärare i 
samhället, har Storstockholms brandförsvar aktivt arbetat 
med att minska våra sårbarheter och samtidigt ökat vår 
förmåga att verka under störda förhållanden. Tillsammans 
med andra totalförsvarsaktörer har vi under året fortsatt 
bygga upp förmågan att möta olika typer av hot och satsat 
ännu mer på vårt arbete med kontinuitetshantering. Ett 
arbete som kommer pågå många år framöver och där vi 
som samhällsviktig verksamhet, enskilt och tillsammans 
med andra, måste säkerställa våra medborgares trygghet 
oavsett fred, kris eller under höjd beredskap. 

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har vi 
även kunnat se att människors beteende förändrats. Under 
pandemin kunde vi se att distansarbete och myndighe-
ternas uppmaningar att inte resa förändrade riskbilden i 
samhället. På samma sätt kan vi se en riskbildsförändring 
även nu. Ökade elpriser medför till exempel en ökad risk för 
att människor eldar hårdare i kaminen, använder vitvaror 
och hushållsmaskiner nattetid när elpriserna kan vara lägre 

och att man bunkrar mer brandfarlig vara. Storstockholms 
brandförsvar har därför fortsatt arbeta olycksförebyg-
gande med olika typer av informationsinsatser som har 
fått spridning både lokalt och regionalt via egna digitala 
kanaler, via Samverkan Stockholmsregionens nätverk och 
via direktkontakt med media. Andra områden som SSBF 
aktivt kommunicerat inom, både till allmänhet och media, 
är framkomlighet för räddningstjänsten, elsäkerhet, fastig-
hetsägares ansvar och brandsäkerhet i flerbostadshus. Nytt 
för 2022 var även att Öppet hus genomfördes i samarbete 
med SVT i form av ett barnprogram med Bolibompadraken 
som sändes på SVT. 

Sommarmånaderna var händelserika på flera sätt. Exempel-
vis inföll klimatmötet Stockholm +50, Stockholm maraton, 
politikerveckan i Järva, Marinen 500 år, Lollapalooza-festi-
valen, världsmiljödagen och flera högriskmatcher i fotboll, 
för att nämna några saker, inom samma vecka. En vecka 
som krävde en utförlig planering och justeringar i bered-
skapen för att säkerställa att vi kunde möta riskbilden på 
ett adekvat sätt. Den 6 augusti deltog vi även på Stockholm 
Pride tillsammans med MSB och Sveriges räddnings-
tjänster. Evenemanget omgärdades av mycket glädje och 
samtidigt en underton av allvar, där vi tillsammans tågade 

Förbundsdirektören har ordet
År 2022 kommer för all framtid att kommas ihåg för Rysslands storskaliga invasion av 
Ukraina. Ett år då den Europiska säkerhetsordningen kastades över ända och en säker-
hetspolitisk kris i vårt närområde inleddes. I början av 2022 kunde vi inte föreställa oss, 
när vi precis började andas ut efter coronapandemin och upplevde lättade restriktioner, 
att vi snart skulle ha ett krig i Europa. Ett krig som ser ut att pågå i flera år. 
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samheten. Genom att arbeta förebyggande mot bränder och 
andra olyckor, och samtidigt planera och genomföra rädd-
ningsinsatser skyndsamt, rätt dimensionerat och med god 
uthållighet, bidrar vi till att minska de avtryck som både 
olyckor och räddningsinsatser kan lämna på miljön.

Inom det olycksförebyggande arbetet har det under 2022 
skett förändringar i lagstiftningen vilket inneburit för-
ändringar i planeringen av vårt tillsynsarbete. De tillsyner 
som var planerade för året har kunnat genomföras enligt 
fastställd tillsynsplan, totalt 909 stycken, vilket är något 
fler än planerat med anledning av lättade pandemirestrik-
tioner. Årets fokus har legat på restauranger och vårdverk-
samheter.

När det kommer till räddningsinsatser kan vi se en svag 
ökning i antal jämfört med pandemiåren. Vi är dock inte 
tillbaka på samma nivå som innan pandemin, vilket kan 
tyda på att människors förändrade beteenden med distans-
arbete leder till färre olyckor. Ökningen i antalet insatser 
beror till stor del på ett ökat antal hjärtstoppslarm, en typ 
av insatser som förvisso inte är räddningsinsatser men 
där vi i stor utsträckning kan bidra till att rädda liv genom 
samverkan med sjukvården.

från Kungsholmens brandstation för att manifestera alla 
människors lika värde. 

Sommaren avslutades med en räddningsinsats på passa-
gerarfartyget Stena Scandica den 29 augusti. En händelse 
som kunde ha slutat illa men som tack vare snabbt agerande 
slutade väl, och utan skador på människor och miljö. Tack 
vare vår marina räddningsstyrka, MIRG, som är speciali-
serad på avancerade räddningsinsatser till sjöss, kunde vi i 
nära samverkan med övriga aktörer och färjans besättning 
säkerställa att fartyget och alla passagerarna kunde ta sig 
säkert i land. Insatsen är ett bra exempel på hur vi med 
hjälp av vår breda verktygslåda kan skapa trygghet för våra 
invånare, även i mycket utsatta och komplexa situationer.

Under 2022 har vi fortsatt att utvecklas som räddnings-
tjänst och som trygghetsbärare i regionen genom att för-
stärka samarbetet inom Räddningsregion östra Svealand, 
RRÖS, ytterligare. I december anslöt Räddningstjänsten 
Mälardalen och räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och 
Strängnäs till RRÖS. Samarbetet innebär att vi tillsammans 
skapar ännu bättre förutsättningar för snabb resursupp-
byggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och 
förmåga att bibehålla god beredskap. 

Under året tilldelades förbundet ett förnyat miljödiplom 
enligt svensk miljöbas. En av framgångsfaktorerna bakom 
diplomet är att miljö- och hållbarhetsfrågor tillåts ta plats 
inom förbundet, vilket vi är mycket stolta över. På temat 
hållbarhet arbetar SSBF vidare med de globala målen i 
Agenda 2030 - för hållbar utveckling. Förbundet arbetar 
långsiktigt med att förankra uppdrag och aktiviteter mot de 
17 globala målen, ett arbete som på övergripande nivå pågår 
i den förutsättningsskapande verksamheten men där den 
stora skillnaden och påverkan sker i den operativa verk-

Storstockholms brandförsvar har som övergripande eko-
nomiskt mål att redovisa en budget i balans, vilket uppnås 
genom väl valda prioriteringar och god personalplanering. 
Förbundets intäkter har återhämtat sig och stabiliserats 
efter ett par år med restriktioner och osäkra prognoser till 
följd av pandemin. Balanskravsresultat för 2022 visar på ett 
positivt resultat med 5,0 mnkr. Resultatet har en positiv av-
vikelse med 1,5 mnkr mot budget. Trots ökad sjukfrånvaro 
på grund av pandemin, ett krig i Europa och dess följdkon-
sekvenser samt en hög inflation har förbundet hanterat 
ekonomin med god kontroll.

2022 innebar också slutet på en mandatperiod där jag vill 
passa på att rikta ett stort tack till förbundets avgående di-
rektion för det goda samarbetet under de senaste fyra åren. 
Jag vill samtidigt hälsa vår nya direktion varmt välkommen. 
Mer om direktionens arbete under året går att läsa på sidor-
na som följer. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare för 
ännu ett år där vi trots stora utmaningar har löst vårt upp-
drag med stor entusiasm och en stark vilja att hjälpa andra. 
Även om det är oroligt i vår omvärld känner jag mig fortsatt 
trygg i att SSBF kommer stå stadigt och fortsätta att skapa 
trygghet och säkerhet för alla som bor, vistas och verkar i 
vårt område.

Peter Arnevall 
Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar

 

”Även om det är oroligt i vår omvärld 
känner jag mig fortsatt trygg i att SSBF 
kommer stå stadigt och fortsätta skapa 
trygghet och säkerhet för alla som bor, 

vistas och verkar i vårt område.”
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Viktiga ärenden

 ▪ Årsredovisning för 2021.

 ▪ Tillsynsplan 2022.

 ▪ Revisorernas granskning av förbundets hållbarhetsarbete samt uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar 2017–2020.

 ▪ Internkontrollplan 2022.

 ▪ Upphandling av ärende- och dokumenthanteringssystem. 

 ▪ Genomförandebeslut avseende ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta 
brandstation.

 ▪ Medlemsavgifter för 2023.

 ▪ Finanspolicy inklusive revidering av finanspolicy.

 ▪ Vitesbeslut gällande Kulturskolan, Bromma.

 ▪ Tertialrapport 1 och 2, 2022.

 ▪ Informationshanteringsplan.

 ▪ Tillsynsplan 2023.

 ▪ Verksamhetsplan och budget för 2023.

 ▪ Internkontrollplan för 2023.

 ▪ Överföring av investeringsmedel till 2023. 

 ▪ Ordförande har i ett ordförandebeslut avslagit en ansökan om tillstånd för hante-
ring av explosiva varor från J. Eriksson, Garns Ekskogen 1:116, Vallentuna.
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Förvaltningsberättelse 2022

SSBF:s övergripande styrdoku-
ment inklusive handlingspro-
gram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 
§§ för år 2022–2023

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska 
kommunen ha ett handlingsprogram för både det före-
byggande arbetet samt för räddningstjänstverksamheten. 
Handlingsprogrammet är dels ett politiskt styrdokument, 
dels ett sätt att informera allmänhet och samhällsaktörer 
om förbundets verksamhet. Handlingsprogrammets syfte 
är också att utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn 
av Storstockholms brandförsvars (SSBF/förbundet) med-
lemskommuner enligt LSO.

SSBF har valt att ha ett övergripande styrdokument som 
omfattar hela organisationen. Dokumentet innehåller både 
handlingsprogrammet i enlighet med 3 kap. 3 och 8 §§ LSO, 
styrning av förbundet som regleras av annan lagstiftning 
samt SSBF:s egna ambitioner. Handlingsprogrammet utgår 
från den uppdatering av LSO som trädde i kraft 1 januari 
2021. Strukturen för SSBF:s verksamhetsplan 2022 utgår 
från det övergripande styrdokumentet för åren 2022–2023 
och gäller från och med 1 januari 2022. 

Förbundets uppgifter 

SSBF ska enligt förbundsordningen fullgöra de uppgifter 
för medlemskommunerna som är obligatoriskt för en kom-
mun att utföra enligt LSO, men även enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Ansvaret att 
samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor 
åligger dock den enskilda kommunen.

Mål 

LSO inleds med ett övergripande och nationellt mål om 
att det i hela landet ska upprätthållas ett, med hänsyn till 
de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor för människors liv och hälsa samt för 
egendom och miljö. Det finns sedan tidigare ett nationellt 
mål för räddningstjänstverksamheten. Sedan 1 januari 
2021 finns det även ett nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten.

SSBF har tagit fram övergripande mål, ett för den före-
byggande verksamheten och ett för räddningstjänstverk-
samheten, som syftar till att uppfylla de nationella målen. 
Dessa har i sin tur brutits ner i effektmål som beskriver 
vilka effekter som SSBF ämnar att uppnå för att uppfylla 
de övergripande och nationella målen. SSBF har även tagit 

fram övergripande mål för den förutsättningsskapande 
verksamheten, dessa utgår inte från LSO och bryts inte ner 
i effektmål.

I verksamhetsplanen anges de verksamhetsuppdrag som 
SSBF ska arbeta med under året för att uppfylla målen och 
redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport och årsredovis-
ningen. Verksamhetsuppdragen konkretiseras ytterligare i 
SSBF:s aktivitetsplaner. Samtliga nivåer visualiseras i figur 1.

Figur 1. Mål för SSBF:s verksamhet enligt LSO, handlingsprogram 
och verksamhetsplan.
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Agenda 2030 och de globala målen
SSBF arbetar för en hållbar utveckling och för att bidra till 
Agenda 2030 med de 17 globala målen. Vi arbetar främst 
med att bidra direkt till mål 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 och 15 
i Agenda 2030. Det gör vi genom att vi arbetar med våra 
övergripande mål, nedbrutna i verksamhetsuppdrag och 
aktiviteter. Under respektive redovisning av våra över-
gripande mål går det att läsa mer om vårt bidrag till de 
globala målen.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Den kommunala koncernen

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund 
där tio kommuner samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunk-
tioner finns på Johannes brandstation i centrala Stock-
holm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med 
representanter från samtliga medlemskommuner. 

Storstockholms brandförsvar svarar för omkring 1,4 mil-
joner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med 
omkringliggande räddningstjänster svarar vi också för 
larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 31 kommu-
ner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och 
på Gotland. 

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför 
vi såväl förebyggande arbete inom potentiella riskkatego-
rier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa 
ett tryggare samhälle. 

Förbundets verksamhet utgår år 2022 från ett huvudkontor 
med en ledningsstation på Johannes brandstation, sexton 
brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio rädd-
ningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt 
Räddningscentral Mitt (RC Mitt). 

Brandstationerna i vårt område är lokaliserade för att 
snabbt kunna nå fram vid en olycka med kapacitet att 
kunna göra en effektiv insats. En viktig parameter är även 
lagkravet på livräddning med hjälp av höjdfordon inom 
angiven tid. Vid behov ges förstärkningar från andra sta-
tioner. Vår vision utgår ifrån att ”Vi skapar trygghet”. 

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunal-
förbund ger vi kommuninvånarna en kommunöverskri-
dande service där kompetens och resurser kan nyttjas på 
ett effektivt sätt. SSBF verkar kontinuerligt för en ökad 
samordning av räddningstjänstverksamheterna i regionen 
och för en samhällsservice där administrativa gränser 
inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor, 
verkar och vistas i regionen. 

SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl 
att stötta invånare, företag och andra myndigheter att själ-
va förebygga och kunna agera vid olyckor, som att genom 
vår myndighetsroll verka förebyggande mot olyckor och 
att genomföra kommunala räddningsinsatser. En stor del 
av det olycksförebyggande arbetet bedrivs även i respekti-
ve medlemskommuns egen regi.

Räddningsregion östra Svealand
Räddningsregion östra Svealand (RRÖS) är ett samarbete 
mellan Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enkö-
ping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjäns-
ten Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Sala-Heby, 
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvars-
förbund, Sörmlandskustens Räddningstjänst, Uppsa-
la brandförsvar, Räddningstjänsten Mälardalen samt 
räddningstjänsterna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs. 
Samarbetet förkortas RRÖS. SSBF:s räddningsinsatser 
genomförs av räddningstjänstverksamheten, det vill 
säga utryckningsorganisationen, i samverkan med andra 
aktörer inom ramen för Räddningsregion östra Svealand. 
Räddningsinsatserna ska vara snabba, effektiva och säkra 
för att begränsa skador på människor, egendom och miljö.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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De 13 räddningstjänsterna är anslutna till två räddnings-
centraler, Räddningscentral Mitt (RC Mitt) i Täby och 
Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) i Lindvreten. 

Avsikten är att de två räddningsledningssystemen ska ar-
beta gemensamt, enhetligt och samstämt. Inom RRÖS har 
det tagits fram ett gemensamt styrdokument som beskri-
ver hur SSBF tillsammans med de andra i RRÖS ska leda 
effektiva räddningsinsatser. Det gemensamma lednings-
dokumentet för RRÖS skapar bättre förutsättningar för 
snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spets-
kompetens och förmåga att bibehålla god beredskap. 
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Händelser av väsentlig  
betydelse

Ekonomi
 ▪ Coronapandemin, Rysslands invasion av Ukraina 

och en stigande inflation ger ekonomiska följdverk-
ningar, främst till följd av att intäkterna är svåra att 
prognostisera. Förnyade analyser kommer fort-
löpande att göras för att säkerställa att eventuella 
avvikelser kan hanteras inom befintlig ram. 

 ▪ Långa leveranstider av fordon har medfört förse-
ningar av 2022 års investeringar. På grund av detta 
har behov av att flytta investeringsmedel till år 2023 
uppkommit, något som beslutades av direktionen 
22 november 2022.

Rysslands invasion av Ukraina
 ▪ Försvarsmakten och det civila samhället bygger 

stegvis upp totalförsvars-förmågan. Det är ett 
arbete där vi som samhällsviktig verksamhet i allra 
högsta grad är delaktiga.

 ▪ SSBF har under 2022 tillsatt en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga avdelningar för att ta 
fram åtgärder för att öka vår förmåga och robust-
het. 

Stabsarbete och beredskapsplanering
 ▪ Beredskapsplanering, beredskapshöjning och 

stabsarbete syftar till att anpassa organisationen 
mot riskbilden som råder för stunden och därige-
nom kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. 
Det är ett arbete som kräver resurser, god planering 
och samverkan med andra. Under en begränsad 
period sommaren 2022 skedde flera aktiviteter som 
krävde stora resursbehov samtidigt, bland andra 
FN:s klimatmöte Stockholm +50. 

Uppgradering av vår maritima förmåga
 ▪ Storstockholms brandförsvars brandbåt Fenix har 

genomgått en omfattande renovering. Fenix är 
sedan juni 2022 återigen i drift och redo att betjäna 
vattnen i Stockholmsområdet.

 ▪ En ny brandbåt Balder har levererats. Balder 
ger oss en bättre och utökad förmåga att agera i 
skärgården och därigenom nå våra medborgare ute 
bland våra cirka 11 000 öar både snabbare och mer 
effektivt. 

Sanering av PFAS-haltig B-skumvätska
 ▪ Utfasningen av PFAS är en viktig fråga som på-

verkar hela SSBF. En testsanering av en tank med 
PFAS-haltig B-skumvätska har genomförts tillsam-
mans med Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) för att hitta en metod för att sanera 
PFAS. SSBF har övervägt alternativ till sanering av 
tankarna som har resulterat i att vi beslutat att ha 
två större resurser med B-skumsförmåga (PFAS-
fri) i förbundet. Alla andra tankar som innehållit 
B-skum har plomberats och tagits ur bruk.

IT-drift i egen regi
 ▪ Under 2022 genomförde förbundet uppdraget att 

bygga upp och driftsätta IT-miljön i egen regi.

Renovering av Farsta- och Kungsholmens 
brandstation

 ▪ Bygglov för den tillfälliga stationen för verksam-
heten på Kungsholmens brandstation under tiden 
för renovering är överklagad. I väntan på beslut är 
projektet delvis pausat, vilket kan påverka tidpla-
nen för projektet.

 ▪ Renoveringen av Farsta brandstation fortlöper 
enligt plan.
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God ekonomisk hushållning

SSBF ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
arbetet med att nå målen i SSBF:s övergripande styrdoku-
ment utförs med de resurser som är avsatta i budget.

SSBF ska redovisa en budget i balans med självfinansiering 
av investeringar. En god ekonomisk hushållning är en för-
utsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det innebär 
att förbundet ska använda de skattefinansierade medlems-
avgifterna på ett sådant sätt att högsta samhälls- 
nytta uppnås parallellt med att målen för SSBF:s verksam-
het uppfylls.

För att uppnå god ekonomisk kontroll bedrivs ett systema-
tiskt arbete mellan förbundsledningen, avdelningar och 
ansvariga för ekonomi på SSBF. Med stöd från ekonomi på 
avdelningen verksamhetsstöd analyserar budgetansvariga 
det ekonomiska utfallet vid varje månadsslut. Prognos för 
helåret läggs sju gånger per år och grundar sig på budget-
ansvarigas och ekonomienhetens analyser av historisk 
utveckling av intäkter och kostnader samt förväntad 
utveckling. Vid avvikelse mot budget tas åtgärder fram och 
följs upp månatligen.

Enligt kommunallagen ska budget upprättas för verksam-
hetsåret med ekonomisk plan för de två därefter kom-
mande åren. Finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning ska anges. Vid bokslutet görs 
sedan en bedömning av om god ekonomisk hushållning 
råder i förhållandet mellan uppfyllda åtaganden och finan-
siellt resultat.

Förbundets intäkter har återhämtat sig och stabiliserats 
efter ett par år med restriktioner och osäkra prognoser 

till följd av pandemin. De första månaderna drabbades 
förbundet av kraftigt ökad sjukfrånvaro på grund av coro-
napandemin. Den ökade sjukfrånvaron har lett till en ökad 
övertidskostnad jämfört med tidigare år vilket har han-
terats inom budgetram. Förbundet visar ett negativt net-
toresultat för året på 25,4 mnkr på grund av orealiserade 
förluster som uppgår till 30,4 mnkr. Balanskravsresultat 
för 2022 visar dock på ett positivt resultat med 5,0 mnkr. 
Resultatet har en positiv avvikelse med 1,5 mnkr mot bud-
get. Trots personalbortfall på grund av pandemin, ett krig 
i Europa och dess följdkonsekvenser samt en hög inflation 
har förbundet hanterat ekonomin med god kontroll.

Intern kontroll 

Enligt kommunallagen, 6 kap § 7, fastlås kommunala 
nämnders (direktionens) ansvar för verksamheten. En god 
intern kontroll kännetecknas av eliminering eller upptäckt 
av allvarliga fel. Fungerande uppföljnings- och kontrollsys-
tem säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga 
fel och förluster. Internkontrollplanen omfattar ett urval av 
förbundets processer/moment som ska granskas särskilt 
under verksamhetsåret och denna fastställs i direktionen. 
Varje höst genomför förbundet riskanalyser och väsent-
lighetsanalyser inför upprättande av nästkommande års 
internkontrollplan. Analysen består av

 ▪ riskkartläggning utifrån väsentliga processer och 
uppdrag/mål,

 ▪ bedömning av sannolikhet och väsentlighet,

 ▪  planering av åtgärder.

Genom riskanalysen identifieras områden för den interna 
kontrollen som definieras i internkontrollplanen, samt hur 
de ska följas upp. Avvikelser eller arbete som ej är avslutat 

redovisas årligen i årsredovisningen. Under år 2022 har 
förbundet gjort en översyn av arbetet med internkon-
trollen för att säkerställa att processen är väl formulerad 
och integrerad i förbundets uppföljning. En uppdaterad 
version av förbundets vägledning och mall för risk- och 
väsentlighetsanalyser, som ligger till grund för internkon-
trollplanen, har tagits fram.

Internkontrollplan 2022
Den 30 november 2021 fastställde direktionen en intern-
kontrollplan för 2022 som syftar till att följa upp att det 
interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom 
direktionens ansvarsområde. Internkontroll har genom-
förts utifrån beslutad internkontrollplan och redovisas i 
tabellen på nästa sida.

Uppföljning 

Den politiska viljeinriktningen i det övergripande styrdo-
kumentet bryts ned i en årlig verksamhetsplan. Både det 
övergripande styrdokumentet samt den årliga verksam-
hetsplanen och budgeten beslutas av direktionen. Verk-
samhetsplanen tillsammans med budget är den gemen-
samma basen för att genomföra och uppnå intentionerna i 
det övergripande styrdokumentet. Uppföljning av verk-
samheten sker tertialvis och rapporteras till direktionen i 
form av tertialrapporter och verksamhetsberättelser. SSBF 
följer upp verksamhetsuppdragen genom indikatorer där 
det är möjligt, men flertalet verksamhetsuppdrag följs upp 
genom en kvalitativ bedömning. Inom förbundet följs även 
verksamheten upp i den årliga revisionsrapporten och 
genom internkontrollarbetet. 
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Kontrollområde Risk Kontroll/aktivitet Status/slutsats

Sotnings- och brandskydds-
kontroll

Förbundsdirektören och direktionen har inte 
ändamålsenlig insyn i de verksamheter som 
bedrivs av externa parter förrän kontroll upprät-
tas av de rökkanaler som omfattas av kravet på 
brandskyddskontroll.

Registret är under uppbyggnad och kommer 
att vara fullt ut implementerat under 2023 då 
alla distrikt blivit upphandlade.

SSBF arbetar med en digital plattform för att säkerställa registe-
rinnehåll och uppföljning av fristuppfyllnad för sotningstjänster. 
Arbetet har varit mer omfattande och komplicerat än vi förutspått. 
Plattformens grundform är i stora drag klart. Arbete med auto-
matiska funktioner samt gränssnitt kommer att färdigställas under 
våren 2023. 

Kvarstående medlemskommuner Danderyd, Lidingö, Täby, Vallen-
tuna och Värmdö kommer att anslutas till den digitala plattformen 
genom nya avtal i mars 2023.

Säkerställa att upphand-
lingsprocessen och gällande 
lagkrav följs i samtliga fall av 
upphandling av varor och 
tjänster (revison EY)

Kunskapen om vad som avses/är nyttan med 
lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
(LOU) är inte tillräckligt känd i organisationen. 
Regelverket kring LOU uppfattas som omständ-
ligt och byråkratiskt.

En leverantör som anser att den har lidit skada 
på grund av att en upphandlande myndighet 
brutit mot upphandlingslagstiftningen kan krä-
va skadestånd vilket skadar SSBF:s förtroende 
samt ger en negativ ekonomisk påverkan.

Organisationen behöver fortsatt medvetande-
göras om delegationsordningen vid avrop och 
beställningar.

Under året har kontinuerliga informationsinsatser genomförts i 
samband med avtalsutgång eller förnyelse. Information har del-
getts i syfte att förtydliga och förklara SSBF:s rutiner kopplat till in-
köpsprocessen och krav i LOU. SSBF har kontroll och ordning över 
samtliga gällande avtal där inköpsgruppen kontinuerligt följer upp 
de avtal som löper ut för att säkerställa att upphandlingsprocessen 
följs.

Analys av förbundets totala 
pensionsåtagande

Varierande och oförutsägbara kostnader för 
pensioner över åren vilket kan medföra höga 
negativa resultat.

Stora förändringar av pensionsskulden beroen-
de av parametrar i beräkningen som förbundet 
inte kan påverka.

Genomgång av riktigheten i underlagen 
kontrolleras tillsammans med KPA minst en 
gång om året. Innan tertial- och årsrapportering 
kontrolleras att personalsammansättningen 
stämmer och att SAP-R-ålder är riktig.

Pensionsskuldens storlek påverkas av yttre fak-
torer; inflation, statslåneränta, löneökning, pris- 
och inkomstbasbelopp. Antaganden för dessa 
är gjorda av KPA. Genomföra simuleringar på 
beräkningarna med olika nivåer på parametrar-
na vid tertial- och årsrapportering.

Rapportering från HR om personer som slutat sin anställning 
erhålls tre gånger under året. Beräkningarna från KPA kontrolleras 
månadsvis mot dessa och eventuella felaktigheter korrigeras i 
beräkningarna. Simulering av pensionskostnadsberäkningar har 
gjorts med ändrade parametrar vid tertial- och årsbokslut.

Fordon Att förbundets personbilar används för andra 
ändamål än tjänsterelaterade ärenden. Detta 
kan få till följd att det får stor inverkan på be-
skattningen.

Löpande uppföljning/kontroll över att alla 
personbilar har uppdaterade körjournaler och 
att all personal har kunskap om en korrekt ifylld 
körjournal.

Uppföljning och kontroll av körjournaler har genomförts vid två 
tillfällen under året. Mindre avvikelser har påträffats. Under året har 
förbundet fattat beslut om att påbörja ett projekt för ev. införande 
av digitala körjournaler.
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SSBF verkar förebyggande mot bränder och  
andra olyckor och bidrar därigenom till att rädda 
liv och att förhindra eller begränsa skador
SSBF:s övergripande mål för den förebyggande verksamheten är att SSBF verkar före-
byggande mot bränder och andra olyckor, och bidrar därigenom till att rädda liv och  
att förhindra eller begränsa skador.

Det övergripande målet för den förebyggande verksam-
heten har brutits ner i två effektmål som bidrar till att det 
nationella samt det övergripande målet uppnås inom den 
förebyggande verksamheten.

Effektmål och verksamhets-
uppdrag för det förebyggande 
arbetet

För att nå det övergripande målet för den förebyggande 
verksamheten ska följande effektmål uppnås: 

SSBF:s förebyggandearbete bidrar till att förhindra 
uppkomsten av bränder och andra olyckor.

SSBF:s förebyggandearbete bidrar till att förhindra 
att människor omkommer till följd av bränder och att 
begränsa konsekvenserna av inträffade bränder och 
andra olyckor.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmålen och vidare det 
övergripande målet för den förebyggande verksamheten. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vårt bidrag till de globala målen
SSBF:s övergripande mål ”SSBF verkar förebyggande 
mot bränder och andra olyckor, och bidrar därige-
nom till att rädda liv och att förhindra eller begränsa 
skador” bidrar till mål 3 och mål 11 i Agenda 2030. 
Genom att arbeta förebyggande mot bränder och 
andra olyckor bidrar vi till en godare hälsa och 
välbefinnande bland befolkningen. Inkluderande och 
innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna 
säkra och hållbara för framtiden. SSBF bidrar 
till att utveckla ett mer hållbart samhälle 
genom exempelvis det arbetet vi gör inom 
samhällsplaneringen.
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Kontrollera den enskildas efterlevnad av 
LSO/LBE – utföra tillsyn
Uppfylls delvis. SSBF genomför tillsyn av att den enskilde 
lever upp till de krav som hen omfattas av enligt LSO 2 kap. 
2 § och 2 kap. 4 §. Förbundet genomför även tillsyn i enlig-
het med lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara 
(LBE), samt har vissa skyldigheter utifrån den så kallade 
Sevesolagstiftningen (Lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor) som syftar till att förebygga och begränsa följder-
na av allvarliga kemikalieolyckor. Den planerade tillsynen 
beskrivs i den tillsynsplan som SSBF årligen upprättar i 
enlighet med styrningar i föreskrift från MSB och som 
beslutas i särskild ordning av direktionen.

Arbetet har genomförts enligt fastställd tillsynsplan 
för året. Antalet tillsyner som förbundet genomfört för 
perioden 1 januari till 31 december är 909 stycken, något 
fler än planerat för året med anledning av lättade pandemi-
restriktioner. SSBF har under tillsyn av vårdverksamheter 
identifierat att det brandtekniska skyddet i flera fall är lågt. 
SSBF har under året haft dialoger med flera av medlems-
kommunerna och andra verksamhetsutövare för att uppnå 
skäligt brandskydd över tid i vårdverksamheterna.

Restauranger har liksom vårdverksamheter varit i fokus 
under 2022 vad det gäller tillsynsverksamheten. 600 
stycken restauranger har riskvärderats under sommarmå-
naderna. Riskvärderingarna har legat till grund för urval av 
tillsyn på restaurangverksamheter under året. Inventering-
arna har också varit en del av förbundets uppdatering av 
register över restaurangverksamheters efterlevnad av LSO 
för att förebygga olyckor i samhället. 

Implementering av en helt ny taxemodell har pågått under 
2022 där vi sedan förändring i lagstiftningen numera debi-
terar hela vår handläggningstid för ett tillsynsärende, inkl. 
tillsynsbesöket. Arbete med debitering och uppföljning 
av intäkter har pågått löpande under året. Omställningen 
till det nya sättet att debitera har lett till att vi inte fullt ut 
når upp till budgeterat intäktsmål för tillsyn under 2022. 
Detta beroende av flera faktorer, främst att underlaget för 
budget 2022 gjordes enligt en ny taxa där debiteringsgrad 
behövde uppskattas och bedömningen av handläggnings-
tid överskattades generellt.

SSBF har tagit fram en ny tillsynsplan för 2023 som beslu-
tades av direktionen den 22 november.

SSBF kommer under 2023 att arbeta vidare med uppfyllnad 
av kraven utifrån föreskriften för tillsyn. Arbetet fortgår 
men har krävt mer resurser än beräknat i början av året, 
därav gör SSBF bedömningen att verksamhetsuppdraget 
endast delvis uppfylls. SSBF kommer under 2023 att arbeta 
vidare med uppfyllnad av kraven utifrån den nya föreskrif-
ten för tillsyn.

Stödja den enskilde – påverka genom 
strategisk kommunikation, rådgivning 
och utbildning
Uppfylls helt. SSBF nyttjar alla kontakter med allmänhet, 
media, samarbetspartners och de som tillsynas för att 
utbilda, lära och sprida medvetna budskap om hur man 
förebygger bränder och olyckor, samt hur man genomför 
ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta har genomförts 
vid såväl planerade insatser som när behov har uppstått. 
Under 2022 har SSBF kommunicerat olycksförebyggande 
årstidsanknutna budskap, bland annat i samband med 

vårens och höstens svaga isar, i samband med sommarens 
brandfara i skog och mark och i samband med vinterns 
kraftiga snöfall med risk för trafikolyckor. Under höst och 
vinter har SSBF även genomfört en olycksförebyggande 
informationskampanj med anledning av den förändrade 
riskbild som uppstått i samhället till följd av kraftigt ökade 
elpriser och förändrade beteenden. Informationsinsats-
erna har fått spridning både via egna digitala kanaler, via 
Samverkan Stockholmsregionens nätverk och via direkt-
kontakt med massmedia. 

Liksom tidigare år har SSBF under 2022 säkerställt snabb 
och relevant information till både allmänhet och media i 
samband med pågående och genomförda insatser, samt i 
förbundsövergripande frågor. Under året har kontakterna 
med media bland annat resulterat i nyhetsartiklar med 
fokus på framkomlighet för räddningstjänsten, elsäkerhet, 
fastighetsägares ansvar och brandsäkerhet i flerbostads-
hus. Nytt för 2022 är även att Öppet hus genomfördes i 
samarbete med SVT och i form av ett barnprogram med 
Bolibompadraken som sändes i SVT och på SVT Play. Paral-
lellt med detta har SSBF även informerat om risker i sam-
band med brandskyddskontroller, sotning och tillsyner. 

SSBF har svarat på allmänhetens och verksamhetsutöva-
res frågor via sociala medier, via sexårsverksamhet, via 
inspektörstelefonen och sotningstelefonen. Även bran-
dinstruktörerna har fortsatt sitt förebyggande arbete 
med att utveckla grundläggande brandkunskap med fokus 
på Stockholms ytterstadsområden, bland annat genom 
insatser i skolor och genom relationsskapande arbete med 
unga – t.ex. under politikerveckan i Järva där SSBF deltog 
på plats.
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Svara för rengöring (sotning) och brand-
skyddskontroll inom medlemskommu-
nerna
Uppfylls helt. SSBF ansvarar genom upphandlade entre-
prenörer för att alla aktiva eldstäder med tillhörande rök-
kanaler och imkanaler, i storkök och restauranger, inom 
medlemskommunerna rengörs (sotas) och kontrolleras 
ur brandsäkerhetssynpunkt. Upphandling av entreprenör 
för medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Vallentuna, 
Täby samt Värmdö är klar under 2022 och tilldelning har 
skett med avtalsstart 1 april 2023. 

Under slutet av 2022 skedde en ökning av frågor kring sot-
ning och brandskyddskontroll med anledning av ökade en-
ergikostnader och enskilda bostäders behov av minskning 
av energikostnader. Information, råd och stöd har skett via 
mejl, telefon samt på förbundets externa webbplats.

Fortsatt hantering av egensotningar har skett under året 
i de fall där fastighetsägare valt att inte använda SSBF:s 
upphandlade entreprenör för sotning. Hanteringen inne-
bär både ansökningar men även återtaganden där man vill 
återgå till upphandlad sotare.

Arbetet med kontrollboken har intensifierats under slutet 
av 2022. SSBF kommer under 2022 rapportera en ”lägre” 
fristuppfyllnad och det har att göra med att vi tar fram 
egen statistik ur kontrollboken och går på ett faktiskt 
resultat mot tidigare mer värderat resultat där exempelvis 
objekt som saknade status för sotning och/eller brand-
skyddskontroll inte togs med i statistiken och fristuppfyll-
naden blev därmed högre.

Stödja och stärka medlemskommunernas 
arbete med riskhänsyn i samhällsplane-
ring 
Uppfylls helt. SSBF arbetar aktivt med riskhantering 
i samhällsplaneringen och samverkar med flera olika 
myndigheter och aktörer i olika samhällsprocesser. Dock 
sker prioritering av ärenden som SSBF kan medverka i och 
i omfattningen av det stöd som kompetensmässigt kan 
ges till kommunerna. Hög kompetens på området finns 
på avdelningen och med fler resurser kan SSBF bidra i fler 
ärenden. 

SSBF utvecklar löpande vår förmåga vid samhällsviktiga 
objekt med högt skyddsvärde. Stödet inom samhällsbygg-
nadsområdet sker i dialog med berörda kommuner för 
hantering av risker inom den fysiska planeringen. 

Under året har SSBF arbetat löpande med att svara på 
inkommande remisser från polis avseende evenemang och 
kommuner avseende serveringstillstånd. En uppdaterad 
vägledning till stöd för Polisen avseende valstugor har ta-
gits fram. Under 2022 har 576 remisser hanterats av SSBF, 
av dessa var 258 avseende alkohol. I syfte att minska remis-
serna samt ensa medlemskommunernas behov av stöd av 
SSBF och istället stärka kommunernas alkoholhandläggare 
har en ny remissblankett samt info till restauranger samt 
alkoholhandläggare tagits fram. Dialog mellan SSBF och 
Länsstyrelsen i detta fortsätter under början 2023 för att 
därefter kunna tillämpas av kommunerna.

SSBF arbetar aktivt med riskhantering i samhällsplane-
ringen och samverkar med flera olika myndigheter och 
aktörer i olika samhällsprocesser. SSBF utvecklar löpande 
vår förmåga vid samhällsviktiga objekt med högt skydds-

värde. Stödet inom samhällsbyggnadsområdet ges enligt 
plan i dialog med berörda verksamheter för hantering av 
risker inom den fysiska planeringen.

SSBF under året deltagit i ett forskningsprojekt om risk-
hantering i detaljplaneprocessen där vi bland annat har 
hållit presentationer för Boverket och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) om problem och utmaningar som finns 
med riskhanteringen i detaljplaneprocessen. Resultat från 
en genomförd forskningsstudie har även presenterats vid 
en internationell forskningskonferens, ESREL2022.

Ett övergripande arbete med att utveckla hur SSBF kan 
stötta våra medlemskommuner inom plan- och byggpro-
cessen har fortsatt där en plan för vad vi vill förmedla till 
kommunerna har tagits fram. Detta arbete är en fortsätt-
ning på de plan- och byggdialoger som fördes 2019–2020 
med medlemskommunerna. Två av SSBF:s vägledningar 
har uppdaterats under året, det gäller vägledningarna om 
laddplatser för el- och hybridfordon samt solcellsanlägg-
ningar och batterilagersystem. 

Förbundet har under året arbetat för ett mer strategiskt 
arbetssätt mot medlemskommunerna för att öka dialogen 
och samarbetet samt minska antalet remisser till för-
mån för ökad intern kunskap inom kommunen. Förutom 
att vara behjälpliga i flertalet ärenden har SSBF erbjudit 
utbildningstillfällen med målet att förbättra medlems-
kommunernas egna kunskap om vad som krävs för att 
SSBF ska kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. 
Fokus har varit på SSBF:s roll i plan- och byggprocessen 
samt förutsättningar för kommunens ansvar om brandvat-
ten och möjligheter till att nyttja räddningstjänsten som 
alternativ utrymningsväg från byggnader. Alla kommuner 
har erbjudits möjlighet, med brett deltagande från olika 
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enheter/områden och endast två kommuner, Solna och 
Sundbyberg, kvarstår och är inplanerade i början 2023.

SSBF har varit involverade i flertalet intressanta infrastruk-
turärenden under året:

 ▪ FUT (Utbyggnad av den nya tunnelbanesträckning-
en Fridhemsplan-Älsvjö).

 ▪  Centralstationen Stockholm, överdäckning och 
renovering.

 ▪  Utbyggnad av Roslagsbanan i tunnel under stan.

 ▪  Spårväg syd.

 ▪  Överdäckning Örnsberg.

 ▪  Överdäckning Liljeholmen.

 ▪  Nya Slussen.

 ▪  Tvärbanan, Kistagrenen.

 ▪  Pendeltågstation, Stockholm södra. Ansvarsfråga 
avseende underhåll.

 ▪  Mälarbanan, brandskydd under byggtid.

 ▪  Förbifart Stockholm, brandskydd under byggtid.

 ▪  Förslag på krav på plattformsrum, underlag till 
lagförslag.

Upprätta och vidmakthålla kommunal 
plan för räddningsinsats avseende  
Seveso-verksamhet 
Uppfylls helt. SSBF har som uppdrag att upprätta och 
vidmakthålla en kommunal plan för räddningsinsatser vid 
verksamheter som omfattas av så kallad högre kravnivå en-
ligt Sevesolagen. Förbundet har också skyldigheten enligt 
samma lag om att informera allmänheten om de Seveso-
verksamheter som finns i medlemskommunerna. 

Förslag om kommunal plan för räddningsinsats har tagits 
fram under året och kommer att färdigställas under januari 
2023.

Genomföra olycksutredning och omhän-
derta lärande efter insats 
Uppfylls helt. SSBF dokumenterar räddningsinsatser 
genom att skriva en händelserapport efter varje genom-
förd insats. Vid behov genomför SSBF även fördjupade 
utredningar, antingen som kompletterande händelserap-
porter eller som mer omfattande olycksutredningar. Under 
perioden 1 januari till 31 december har totalt 14 stycken 
kompletterande händelserapporter genomförts och 4 
stycken är pågående efter årets slut. 

En samordningsgrupp inom förbundet följer dagligen vilka 
händelser som inträffat i förbundets medlemskommuner 
för att identifiera händelser som föranlett räddningsin-
sats där det kan finnas ett lärande perspektiv, och där 
utredning kan vara ett verktyg för lärande. En insats som 
särskilt granskats är branden på Stena Scandica den 29 
augusti 2022. Analysen gjordes tillsammans med Sjöfarts-
verket och kustbevakningen med slutsatser som har lett till 
nya erfarenheter och rutiner i räddningsarbetet. 

Samverkan inom regionens räddningstjänster har pågått 
under året samt ett nystartat samarbete med Elsäkerhets-
verket för att lära mer om elanläggningar. Regionsgruppen 
har valt att under 2022 följa SSBF:s fokusområden solceller 
och balkongbränder/fasadbränder. Fokusområdena har 
beslutats att fortsätta gälla under 2023. SSBF är också del-
tagande i Nationellt forum för olycksutredning, medlem-
mar i denna gruppering är olika myndigheter, företag inom 
näringslivet och forskningsinstitut. 

SSBF har under 2022 utifrån lärande efter insats utvecklat 
tre koncept:

 ▪ Taktik vid bränder i litiumjonbatterier, ett koncept 
som levererats till MSB för vidareutveckling till ett 
nationellt koncept för räddningstjänsten.

 ▪  Risker med bränder i parkeringshus.

 ▪  Taktik vid bränder i parkeringshus.

Genomföra tillståndsprövning enligt LBE 
Uppfylls delvis. SSBF är tillståndsprövande myndighet en-
ligt LBE inom förbundets medlemskommuner. Tillstånds-
processen sker kontinuerligt enligt plan och processen 
innebär att granska inkomna tillståndsansökningar utifrån 
lagens olika krav samt fatta beslut om huruvida tillstånd 
medges eller ej. Under året har 325 tillståndsansökningar 
(inkl. anmälningar om föreståndare) inkommit. SSBF har 
under året godkänt anmälningar och gett tillstånd för 
hantering av brandfarliga och explosiva varor, totalt 335 
ärenden. Ett 30-tal ärenden har avvisats eller makulerats 
och ett ärende har avslagits vilket sedan har överklagats. 
Länsstyrelsen har bedömt i linje med SSBF i aktuellt fall.

I samband med förändringar av lagstiftningen som skedde 
1 augusti 2021 fanns en övergångsperiod för tillståndsinne-
havare för hantering av explosiver där samtliga tillstånds-
innehavare var tvungna att omprövas. Denna övergångs-
period löpte ut i början av 2022 och resulterade i att SSBF 
återkallade ett flertal tillstånd från innehavare som ej 
anmälde omprövningar. Lagstiftningen har inneburit en 
omställning i ärendehantering med ett grundläggande be-
hov av att kvalitativt pröva förutsättningarna för att kunna 
medge sökanden tillstånd för både brandfarlig och explo-
siv vara, som gör att SSBF fortsatt arbetar med en ”kö” av 
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ärenden. När väl handläggningen påbörjas följer den en 
tydlig struktur men några verksamheter har fått vänta på 
beslut. Under år 2023 genomförs ytterligare förstärkning 
av tillståndgruppen inom förbundet.

Kvalitetsutveckling av tillståndsprövning sker kontinuer-
ligt och nya rutiner har implementerats under perioden. 
Implementering av ny taxemodell har genomförts med 
justeringar för att bättre matcha reellt arbete med årliga 
prognoser. Intäkter för arbetet med tillstånd och anmäl-
ningar ligger i linje med budget för verksamhetsåret 2022. 
Arbete med debitering och uppföljning av intäkter har 
pågått löpande under året och intäktsprognosen har balan-
serats för att närma oss årsbudget. Prognosen för årsresul-
tatet är positiv och ökande från delårets prognos.  

Analysera och kontinuerligt utveckla fö-
rebyggandearbetet 
Uppfylls delvis. SSBF utreder och analyserar kontinuerligt 
samhällets riskbild, analyserar insatsstatistik samt tar 
fram andra kvalificerade analyser och underlag i syfte att 
ständigt utveckla förebyggandeverksamheten. SSBF ar-
betar också med att utveckla ändamålsenliga metoder för 
utvärdering och uppföljning av effekter av förebyggande-
åtgärder.

Förbundet arbetar på ett förslag till en förebyggandestra-
tegi där fortsatt arbete kommer att krävas under första 
kvartalet 2023. Detta arbete fick stå tillbaka under 2022 då 
förbundet prioriterat och resursfördelat med anledning av 
pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Arbeta aktivt till stöd för nollvisionen om 
döda i bränder 
Uppfylls helt. SSBF arbetar för att bidra till den nationella 
visionen om att ingen ska omkomma eller skadas till följd 
av brand. För att minska antalet omkomna och allvar-
ligt skadade i bränder gör förbundet riktade insatser för 
särskilt utsatta riskgrupper genom förebyggande åtgärder 
riktade direkt mot riskgrupperna och mot aktörer som i 
sin tur bedöms ha god möjlighet till påverkan på utform-
ningen av brandskyddet för de mest riskutsatta. 

Arbetet med att inventera medlemskommunernas arbete 
med särskilt riskutsatta grupper har pågått under 2022. 
Samverkan med förbundets medlemskommuner pågår 
löpande för identifiering och insamling av underlag för 
att gemensamt hitta åtgärder som stärker riskgruppernas 
brandskydd. 

Samverka kring förebyggande med med-
lemskommuner och andra aktörer 
Uppfylls helt. SSBF samverkar med medlemskommunerna 
och andra aktörer kring brand- och olycksförebyggande 
frågor genom kontinuerlig dialog och samverkansgrupper. 

Under årets första period har samverkan med medlem-
skommunerna skett vid samordning av akuta boenden 
för människor på flykt från Ukraina med anledning av 
Rysslands invasion. Arbetet har under året successivt 
övergått till att SSBF stödjer kommunerna i framtagande 
av boenden som fungerar på längre sikt snarare än akuta 
boenden. Vi har stöttat i syfte att brandskyddet på boende-
na ska hålla en tillfredställande nivå. Behovet av stöd från 
kommunerna har minskat under slutet av året. 

SSBF följer utvecklingen kring soteldar, laddning/använd-
ning av hushållsmaskiner under nattetid samt förvaring 
och användning av brandfarlig vara med anledning av 
ökade energipriser.

Genomföra insatsförberedande oriente-
ring i medlemskommunerna 
Uppfylls helt. Genom insatsförberedande orienteringar 
säkerställer SSBF vår framkomlighet samt identifierar 
eventuella brister på objekt inom förbundets geografiska 
område.
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Mål för räddnings-
tjänstverksamheten
SSBF:s övergripande mål för räddnings-
tjänstverksamheten är att SSBF ingriper 
snabbt och effektivt och lindrar följderna 
av en olycka. 
SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de utryckande 
resurserna och av ledningsresurser som är fördelade inom 
SSBF:s geografiska område. Räddningsinsatserna ska vara 
snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på 
människor, egendom och miljö. 

Räddningsinsatser eller andra 
uppdrag 2022

All redovisad statistik för år 2019–2022 visar genomförda 
insatser eller andra uppdrag från perioden 1 januari till  
31 december för respektive år.

Antal räddningsinsatser eller andra uppdrag som SSBF 
blivit larmade till mellan 1 januari till och med 31 december 
uppgår till 10 250 stycken. Antal räddningsinsatser och 
andra uppdrag dit SSBF har blivit larmade har ökat med 
3 procent under 2022 jämfört med 2021. Antalet rädd-
ningsinsatser och andra uppdrag under 2022 är ungefär 
samma som medelvärdet för de tre senaste åren. 

Automatiska brandlarm står för 34 procent och bränder 
står för 21 procent av alla räddningsinsatser eller andra 
uppdrag.
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Några av de räddningsinsatser eller andra uppdrag som 
har ökat är:

 ▪  Brand eller brandtillbud i fordon/fartyg har ökat 
med 4 procent, 13 stycken fler än 2021.

 ▪  Drunkningsolyckor/tillbud har ökat med 9 procent, 
6 stycken fler än 2021. 

 ▪ Hjärtstoppslarm har ökat med 235 stycken fler än 
2021, från 922 stycken 2021 till 1 157 stycken 2022, 
en ökning med 25 procent. SSBF följer upp hjärt-
stoppslarmen i tät dialog med Region Stockholm.

Storstockholms brandförsvar samverkar gränslöst med 
andra räddningstjänster och 6 procent, det vill säga 565 
larm, var en räddningsinsats eller annat uppdrag inom en 
annan kommun än förbundets medlemskommuner. SSBF 
har fått hjälp av Brandkåren Attunda vid 325 tillfällen och 
av Södertörns brandförsvarsförbund vid 242 tillfällen.

Bränder och brandtillbud 2022
Antalet bränder och brandtillbud 2022 var lägre än snittet 
för föregående tre år. Totalt registrerades 1 850 bränder 
eller brandtillbud inom SSBF:s geografiska område.

Brand eller brandtillbud, ej i byggnad delas in i följande 
underkategorier:

 ▪ Brand i skog eller mark

 ▪ Brand i fordon/fartyg

 ▪  Brand i avfall/återvinning

 ▪  Annan brand

Cirkeldiagrammet visar fördelning av händelsetyper för 
brand eller brandtillbud, ej i byggnad.

Antal räddningsinsatser eller andra uppdrag, 2019-2022.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Vårt bidrag till de globala målen
SSBF:s övergripande mål ”SSBF ingriper snabbt 
och effektivt och lindrar följderna av en olycka” 
bidrar till mål 3, mål 6, mål 11, mål 13 och mål 15 
i Agenda 2030 genom att planera och genomföra 
räddningsinsatser skyndsamt, rätt dimensionerat, 
med god uthållighet och med hållbarhet i fokus. Vi 
utbildar för att öka kunskapen om hur våra insatser 
påverkar intilliggande miljöer och arbetar aktivt 
med att minska och fasa ut användning av miljöfar-
ligt skum för att minska föroreningar orsakade av 
släckvatten. Vi förbättrar våra processer för 
att skydda naturvärden genom att minska 
spridning av kemikalier, föroreningar och 
för att minska utsläppen av koldioxid.
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För samtliga underkategorier inom händelsetypen brand 
eller brandtillbud, ej i byggnad har antalet insatser minskat 
under 2022 jämfört med snittet av föregående år. I tabellen 
presenteras fördelningen mellan de olika underkategorier-
na för åren 2019 – 2022.

Händelsetyp 2019 2020 2021 2022

Brand i skog och mark 667 446 352 418

Brand i fordon/fartyg 403 384 281 286

Brand i avfall/återvinning 241 264 191 202

Annan brand 173 156 117 119

Andelen bränder där brandorsaken bedömts vara avsiktlig 
uppgick till 20 procent under 2022. För brand eller brandtill-
bud i byggnad så var mänsklig handling utan avsikt vanligast. 

Bränder eller brandtillbud i skolor och förskolor samt 
fritidsgårdar redovisas för samtliga brandhändelsetyper. 
Vanligast är dock händelsetypen brand i byggnad som stod 
för över 50 procent av alla bränder eller tillbud i skolor och 
förskolor under 2022. 

Antalet bränder eller tillbud i skolor, förskolor eller fritids-
gårdar är högre jämfört med medelvärdet från de senaste 
fyra åren. 
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Antalet bränder i bostad är på liknande nivåer som föregå-
ende år. I brand i bostad inkluderas bostadstyperna: 

 ▪ Vanligt boende (flerbostadshus, villa, fritidshus, 
rad-, par- eller kedjehus, seniorboende1)

 ▪  Elevhem/studenthem

 ▪  Gemensamhetsboende

 ▪  Särskilt behovsprövat boende 

 ▪  Trygghetsboende

Bränder i bostad år 2019-2022.

Drunkningsolyckor eller drunkningstill-
bud 2022
Antalet drunkningsolyckor eller drunkningstillbud fortsät-
ter att vara på ungefär samma nivå som tidigare år. Drunk-
ningsolyckorna inträffar främst på vintern när isarna är 
tunna och under sommarmånaderna när det är badsäsong.

Under år 2022 omkom fyra personer inom SSBF:s geogra-
fiska område. Samtliga personer omkom mellan maj och 
augusti. Antalet omkomna 2022 är lägre än genomsnittet 7 
omkomna för perioden 2019–2021.

Drunkning 2019 2020 2021 2022

Antal omkomna i drunk-
ningsolycka

6 10 7 4

Antal drunkningsolyckor eller tillbud, 2019–2022.

Vi redovisar även utvecklad brand vid ankomst (utvecklade 
bränder) för att kunna jämföra den typen av brand med 
föregående år. Utvecklad brand vid ankomst innebär att 
branden spridit sig utanför startföremålet. Vid redovisning 
av utvecklad brand vid ankomst är de mindre brandtillbu-
den bortsorterade. Statistiken visar att antalet utvecklade 
bränder är på samma nivå de senaste åren.

1 Seniorboende redovisas som vanligt boende sedan 2022, jämfört 
med tidigare år då seniorboende enbart redovisades i staplarna 
för brand i bostad.

Antal omkomna i drunkningsolyckor, 2019-2022.
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Trafikolyckor 2022

Av de 667 trafikolyckorna inträffade 605 stycken (91 pro-
cent) inom SSBF:s geografiska område. 

Majoriteten av trafikolyckorna under 2022 inträffade 
mellan klockan 12–20, 335 stycken med den högsta toppen 
under rusningstrafiken mellan klockan 15–20, 218 stycken. 
Lägst antal inträffade på söndagar, 61 stycken, och högst 
antal på tisdagar, 123 stycken.    
  

Antal trafikolyckor, 2019–2022.
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Effektmål och verksamhetsupp-
drag om effektiva räddningsin-
satser

För att nå det övergripande målet för räddningstjänstverk-
samheten ska följande effektmål uppnås: 

SSBF planerar och genomför sina räddningsinsatser så 
att de påbörjas så snabbt som möjligt med rätt resurser 
vid varje enskild olycka.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmålet och vidare det 
övergripande målet för räddningstjänstverksamheten. 

Kontinuerligt utveckla rutiner och meto-
der för larm och ledning 
Uppfylls helt. Anslutning av Räddningstjänsten Mälardalen 
(RTMD) till Räddningscentral Mitt (RC Mitt) har genom-
förts. Det har under året inneburit logistik- och resurs-
planering samt utbildning av personal inför anslutning-
en. Projektet har innefattat tekniska aspekter avseende 
kommunikation och utlarmning, områdeskännedom och 
samordning av rutiner och förhållningssätt.  

Arbete med uppföljning och statistikredovisning gällande 
antal medlyssningar, svarstider etc. har pågått under året. 
Arbetet har resulterat i att vi kommer att införa ett nytt 
sätt att enhetligt presentera denna typ av statistik för orga-
nisationerna inom RC Mitt under 2023. 

RC Mitt har redundans med andra ledningscentraler vid 
störningar i verksamheterna. Utveckling av detta har 
drivits som ett projekt under två års tid och efter avtals-

skrivning under hösten 2022 har projektet avslutats och 
är implementerat i linjeorganisationen. Övningsverksam-
heten inom ramen för projektet har genomförts med gott 
resultat.  

Kontinuerligt arbeta för att genomföra 
effektiva räddningsinsatser 
Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att planera 
och genomföra insatser för att i ett tidigt skede bryta ska-
deförloppet och bidra till att mildra konsekvenserna av en 
inträffad olycka. Det görs bland annat genom att arbeta ak-
tivt med personalplanering på lokal och central nivå samt 
förbereda insatser genom insatsplanering. Under året har 
förbundet samverkat med polis, arrangörer och sjukvård 
under större festivaler, demonstrationer och evenemang, 
bland annat FN:s klimatmöte Stockholm +50. Förbundet 
har planerat stabsarbete vid ett flertal tillfällen. 

SSBF arbetar kontinuerligt med att upprätthålla erforder-
lig kompetens hos medarbetare. Under året har förbundet 
fortsatt utbildat medarbetare för ökad kompetens om 
objektsinformation som från och med 2022 kontinuerligt 
uppdaterar förbundets insatsstöd med information om 
berört objekt vid räddningsinsats.

Effektmål och verksamhetsupp-
drag om uthålliga och hållbara 
räddningsinsatser

För att nå det övergripande målet för räddningstjänstverk-
samheten ska följande effektmål uppnås:

Vid räddningsinsatser är SSBF rätt dimensionerade, 
har god uthållighet och har hållbarhet i fokus.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmålet och vidare det 
övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

Kontinuerligt arbeta för att skapa förut-
sättningar för uthållighet och effektivt 
arbete vid räddningsinsats 
Uppfylls helt. SSBF arbetar med att skapa lednings- och 
resursmässiga förutsättningar för effektivt resursut-
nyttjande, uthållighet och redundans. SSBF arbetar även 
kontinuerligt med att upprätthålla god kompetens hos 
medarbetare samt nyttja rätt resurser utifrån händelsetyp 
och identifierade behov. Vid längre insatser ska personal- 
och materialtillgång säkerställas i syfte att skapa uthållig-
het. Förbundet har driftsatt lokala personalplanerare som 
stöttar med planering på brandstationerna och ett nytt 
personalplaneringssystem implementeras. Uppdraget har 
fortgått enligt plan under 2022. 
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Skydda naturvärden och verka för att 
minska spridning av kemikalier och föro-
rening 
Uppfylls helt. Det är viktigt att SSBF kan göra åtgärder för 
att minimera spridningen av föroreningar och kemikalier 
vid en insats. Stora fokusområden för SSBF är hantering av 
släckvatten och utfasning av PFAS. 

Skum för att bekämpa bränder i vätskor har länge varit en 
fråga för SSBF att hantera. Inför att ett nytt PFAS-ämne 
(PFOA) förbjuds 2023 så gjorde SSBF ett försök under året 
tillsammans med MSB att sanera en tank på en släckbil 
som innehållit PFAS-haltig skumvätska. Resultatet från 
detta enstaka försök visade att även om PFAS-halten 
sjunker med över 99 procent så finns PFAS kvar. Det finns 
också oklarheter i om ett kontaminerat material kan laka 
ut PFAS-ämnen över tid. Eftersom det kvarstod många 
frågetecken efter saneringen så valde SSBF att endast 
ha två större resurser med B-skumsförmåga (PFAS-fri) i 
förbundet. Alla andra tankar som innehållit B-skum har 
plomberats och tagits ur bruk. Tillsammans med MSB har 
SSBF och många andra räddningstjänster i Sverige samlat 
in all PFAS-haltig B-skumvätska och skickat på destruk-
tion. Arbetet fortgår under 2023. 

Effektmål och verksamhets-
uppdrag om utveckling och 
utbildning

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänst-
verksamheten ska följande effektmål uppnås: 

SSBF utför ett noggrant arbete med rätt utbildad och 
övad personal där arbetet kontinuerligt ska anpassas 
efter erfarenheter och ny kunskap.

I följande avsnitt redovisas de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmål och vidare det 
övergripande målet för räddningstjänstverksamheten. 

Kontinuerligt utbilda personal 
Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att utbilda 
personal i det skadeplatsnära arbetet och med räddningsled-
ningen. Genom att utbilda och öva personal avseende ledning 
och utalarmering förbättras och kvalitetssäkras lednings-
arbetet samt arbetet på räddningscentralen. SSBF utbildar 
även personal i tekniska system kopplat till genomförande av 
räddningsinsats. Utryckande personal utbildas och övas för 
att säkerställa kunskap, kompetens och förmåga. 

Under året har regionala samverkansövningar inom 
pågående dödligt våld genomförts på förbundets övnings-
anläggning Ågesta, övningar som sker mellan räddnings-
tjänst, ambulans, polis och insatsledning på skadeplats 
samt övning av enskild förmåga. Även länets sjukhus har 
haft möjlighet att öva och andra räddningstjänster har 
varit på plats för att ta del av övningen. Vidare har följande 
utbildningsinsatser genomförts under 2o22 för räddnings-
tjänstverksamheten och förbundets övergripande ledning:

▪ Redundansövningar i skarp miljö minst en gång i 
veckan med ledningsoperatörer, ledningsbefäl och 
vakthavande befäl.

▪  Deltagande på regional ledningsutbildning både i 
form av kursledning och kursdeltagare. 

▪  RC Mitt har genomfört redundansövningar i skarp 
miljö kontinuerligt minst en gång i veckan med 
ledningsoperatörer, ledningsbefäl och vakthavande 
befäl. 

▪  RC Mitt har bildat en grupp för att bedöma, kvali-
tetssäkra och dokumentera övnings-/utbildnings-
behov samt koordinera dess genomförande.

▪  Övning av skadeplatsnära ledningsfunktioner i 
digital miljö i vår spelträningsanläggning. 

▪  Genomförande av större samverkansövning avse-
ende MIRG-förmåga.

Utvärdera och anpassa efter ny erfaren-
het och kunskap 
Uppfylls helt. Utvärdering och erfarenhetsåterföring är en 
del av SSBF löpande arbete för att förbättra den övergri-
pande och skadeplatsnära ledningen. Det görs genom att 
följa utvecklingen, skapa rutiner för att lära av inträffade 
händelser och genomförda insatser samt vid behov imple-
mentera nya utbildningar och övningar. 

Under året har enheterna på räddningsavdelningen delat 
kunskap om inträffade händelser mellan stationerna för 
att gemensamt lära av inträffade händelser inom förbun-
det. Förbundet har deltagit i flera projekt, konferenser och 
workshops, bland annat för utformning av räddningsled-
ningssystem anordnat av MSB, för att fortbilda och anpassa 
efter ny erfarenhet och kunskap inom räddningstjänsten.
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Effektmål och verksamhetsupp-
drag om aktörsgemensamma 
räddningsinsatser

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänst-
verksamheten ska följande effektmål uppnås: 

SSBF har förmåga att tillsammans med andra aktörer 
planera och genomföra effektiva räddningsinsatser i 
det föränderliga och komplexa samhället.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmål och vidare det 
övergripande målet för räddningstjänstverksamheten. 

Fortsatt utveckla lokal, regional och na-
tionell samverkan 
Uppfylls helt. SSBF ska upprätthålla en hög grad av sam-
verkan med andra samhällsaktörer för att kunna använda 
samhällets samlade resurser effektivt för att minska kon-
sekvenserna av olyckor. Detta görs bland annat genom att 
samordna och utveckla den övergripande- och skadeplats-
nära ledningen tillsammans med nationella, regionala och 
lokala aktörer med fokus på det föränderliga och komplexa 
samhället. Förbundet har under 2022 deltagit i forum 
initierade av Länsstyrelsen, SKR och MSB för sambands-
frågor på lokal och nationell nivå. Vi deltar fortlöpande på 
Samverkan Stockholmsregionens (SSR) forum på samord-
nade- och verkställande nivå för ledningscentraler. RC Mitt 
deltar kontinuerligt vid SOS Alarms nationella utvecklings-
forum för operativa räddningstjänster. 

Utvecklingsarbetet i SSR:s samverkanskluster har under 
2022 intensifierats med bland annat översyn och framta-

gande av förslag till inriktning och tidsplan där målet är 
att samverkansklustret ska starta igen hösten 2023. Detta 
kommer innebära att arbetet intensifieras under våren 
2023 för att skapa utbildningsmaterial samt utbilda ett 
antal klusteroperatörer.

Kontinuerligt planera och öva i samver-
kan med andra aktörer 
Uppfylls helt. För att effektivt kunna samverka med andra 
samhällsaktörer planerar och övar SSBF kontinuerligt 
tillsammans med andra. Förbundet har under hösten 2022 
genomfört samverkansövning tillsammans med polis, sjuk-
vård och Länsstyrelsen gällande farliga ämnen.

Effektmål och verksamhetsupp-
drag om räddningstjänst under 
höjd beredskap

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänst-
verksamheten ska följande effektmål uppnås: 

SSBF har förmåga att bedriva räddningstjänst vid höjd 
beredskap.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå effektmål och vidare det 
övergripande målet för räddningstjänstverksamheten. 

Utveckla SSBF:s förmåga att bedriva 
räddningstjänst vid höjd beredskap
Uppfylls helt. SSBF har sedan regeringens beslut att 
återuppta planeringen för totalförsvaret arbetat med att 
utveckla förmågan att bedriva räddningstjänst under höjd 

beredskap (RUHB). SSBF har en ständig bevakning avseen-
de utvecklingen av hur det civila försvaret ska utformas för 
att vara följsamma och förbereda organisationen i enlighet 
med nuvarande och kommande nationella och regionala 
inriktningar.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari 
2022 har SSBF tillsatt en arbetsgrupp med representanter 
från samtliga avdelningar för att ta fram åtgärder både 
på kort sikt och med enkla medel men också långsiktiga 
åtgärder för att öka förbundets förmåga och robusthet.

Under juni 2022 fick MSB i uppdrag av regeringen att ta 
fram dimensionerande förutsättningar för kommunal 
räddningstjänst under höjd beredskap. I samband med 
att MSB mottog regeringsuppdraget efterfrågades delta-
gande från representativa räddningstjänster, kommuner 
och länsstyrelser i landet. SSBF var en tillfrågad aktör 
i referensgruppen och har därmed deltagit i uppdraget 
under hösten 2022. Under första kvartalet 2023 kommer 
SSBF fortsatt delta i referensgrupp, till dess att uppdraget 
överlämnats till regeringen.

Enheterna på räddningsavdelningen har genomfört 
workshops i RUHB och samtliga medarbetare har genom-
fört utbildning avseende totalförsvar. Förbundet har med-
verkat i nationella övningar för att stärka räddningstjäns-
ten vid höjd beredskap. SSBF har inventerat distriktets 
branddammar och säkerställt funktion av reservkraft. 
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Mål för den förutsätt-
ningsskapande verk-
samheten
De två avdelningarna styrning och analys samt verksam-
hetsstöd ansvarar för förbundsövergripande processer 
inom den förutsättningsskapande verksamheten. Avdel-
ningen styrning och analys omfattar kansli, registratur, 
arkiv, kommunikation, HR, analys, säkerhet, hållbarhet, 
kontinuitet och räddningstjänst under höjd beredskap. 
Inom området hållbarhet arbetar SSBF även med de globa-
la målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av 
hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Flera av förbundets övergripande mål och aktiviteter 
bidrar till de mål som beskrivs i Agenda 2030. Förbundet 
arbetar långsiktigt med att tydligare förankra uppdrag och 
aktiviteter kopplat till målen i Agenda 2030, ett arbete som 
på övergripande nivå pågår i den förutsättningsskapande 
verksamheten och rapporteras i årsredovisningen.  

Avdelningen styrning och analys samordnar även framta-
gandet av förbundets styrdokument inklusive handlings-
program enligt LSO samt samordnar arbetet med upp-
följning av verksamheten genom bland annat tertial- och 
årsredovisning.

Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar ekonomi, 
inköp, IT, viktigt meddelande till allmänheten (VMA), 
fastighet och fordon. Avdelning verksamhetsstöd skapar 
förutsättningar för att andra avdelningar på SSBF ska kun-
na bedriva sin verksamhet.

SSBF:s övergripande mål för den förutsättningsskapande 
verksamheten är: 

 ▪ SSBF uppfyller kraven för en kommunal myndighet 
med god följsamhet mot gällande lagstiftning.

 ▪ SSBF är en organisation med ansvarsfullt resur-
snyttjande som arbetar för hållbar utveckling.

 ▪ SSBF fortsätter den digitala transformationen av 
verksamhetens arbetsprocesser med målbild att bli 
en e-myndighet.

 ▪ SSBF bedriver ett ändamålsenligt systematiskt 
säkerhetsarbete.

 ▪ SSBF har en robusthet och förmåga att verka även 
vid stora samhällsstörningar och kriser.

Övergripande mål om följsam-
het för kommunal myndighet 
med god följsamhet mot gäl-
lande lagstiftning

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag 
som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättnings-
skapande verksamhetens övergripande mål 4.1 att SSBF 
ska uppfylla kraven för en kommunal myndighet med god 
följsamhet mot gällande lagstiftning.  

Utvecklad styrning och kontroll 
Uppfylls helt. SSBF uppdaterar kontinuerligt styrning 
och arbetsprocesser i linje med gällande regelverk t.ex. 
dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen, samt 
lagar gällande ekonomi, inköp, miljö och arbetsrätt. SSBF 
ska kännetecknas av ordning och reda samt ha flexibilitet 
utifrån förändringar som sker i omvärlden eller internt. 

Förbundet arbetar systematiskt för allas lika rättigheter 
och möjligheter på arbetet. En likabehandlingsplan med 
tre aktiva åtgärder har tagits fram för 2022. 

Information om förändringar i pensionsavtal har genom-
förts inför driftsättningen 2023. Främst avseende det nya 
AKAP-KR, som ska ersätta två stora pensionsavtal inom 
det kommunala området. I slutet av 2022 annonserade 
centrala parter att den särskilda avtalspensionen för 
räddningstjänst (SAP R) ska fasas ut. SAP har gett vissa 
befattningar inom räddningstjänsten möjlighet att gå i 
pension vid 58 års ålder. Utfasningen kommer att ta flera 
decennier.

Antal genomförda informationer och förhandlingar år 
2022 enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(MBL), samt överläggningar. MBL-processen har genom-
förts i enlighet med tidigare lagd planering.

MBL 
19§

MBL
11§

MBL
14§

MBL
38§

MBL
10, 64§§

Överlägg-
ningar

22 21 0 6 1 5

MBL 19 §: Regelbunden information till arbetstagarorgani-
sationerna

MBL 11 §: Förhandling vid viktigare förändring av verk-
samhet eller viktigare förändring av arbetsförhållanden.

MBL 14 §: Om enighet inte nås vid förhandling enligt MBL 
11 § har arbetstagarorganisationen möjlighet att inom 
sju dagar påkalla en central förhandling. Det innebär att 
arbetsgivaren inte kan fatta beslut förrän den centrala 
förhandlingen genomförts.
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MBL 38 §: Förhandling av upphandlingsrapport med för-
slag till tilldelningsbeslut.

MBL 10 §: Intresseförhandling, t.ex. om lokalt kollektivav-
tal, men kan också vara

MBL 10 §: Tvisteförhandling, t.ex. för brott mot kollektiv-
avtal, eller MBL.

MBL 64 §: Skadeståndskrav kopplat till tvisteförhandling 
enligt MBL 10 §.

Överläggning: Forum där parterna noga diskuterar igenom 
lösningen av ett komplicerat problem. 

Information enligt MBL 19 § till arbetstagarorganisa-
tionerna där förbundsdirektören varit ordförande har 
skett vid 22 tillfällen. I samband med informationerna 
har dessutom 21 förhandlingar i förbundsövergripande 
frågor enligt MBL 11 § och 6 förhandlingar enligt MBL 38 § 
genomförts.  

Utöver dessa tillfällen har 5 överläggningar utförts, och 
följande antal övriga förhandlingar skett:

 ▪ 1 tvisteförhandling enlig MBL 10 § och 64 § 

Totalt har det varit 55 informations-/förhandlings-/över-
läggningstillfällen med de fackliga parterna.  

Medarbetarundersökning 2022
En medarbetarundersökning genomfördes under senhös-
ten 2022. Resultat och analys av undersökningen kommer 
att redovisas i tertialrapport 1 2023.

Övergripande mål om ansvars-
fullt resursnyttjande som arbe-
tar för hållbar utveckling

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag 
som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättnings-
skapande verksamhetens övergripande mål att SSBF är en 
organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar 
för hållbar utveckling.

Kompetensförsörjning 

Uppfylls helt. Kompetensförsörjning är en strategiskt 
viktig fråga och syftar till att attrahera, rekrytera, behålla 
och utveckla medarbetare med den kompetens som behövs 
för att klara verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 
SSBF arbetar utifrån metoden kompetensbaserad rekryte-
ring fri från diskriminering. 

Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens och utveckla befintliga medarbetare i 
linje med förbundets mål och uppdrag 
För att kunna hantera stora delar av rekrytering till den 
operativa styrkan så har SSBF sedan ett flertal år en rekry-
teringsgrupp bestående av representanter från olika avdel-
ningar i organisationen. Gruppens uppdrag är att utifrån 
ansvarig chefs beställning genomföra urvalsprocess, inter-
vjuer och referenstagning för operativ personal. Gruppen 
kompetensutvecklas fortlöpande och har därför god kun-
skap om metoden kompetensbaserad rekrytering. SSBF:s 
rekryteringsgrupp har varit involverade vid rekryteringen 
av sommarvikarier, brandmän samt vid rekrytering till 
ställföreträdande styrkeledare och ledningsoperatörer.

Andra rekryteringar som genomförts under året är 
enhetschefer, avdelningschef, supporttekniker, drifttek-
niker, brandinspektörer, brandingenjör, civilingenjörer, 
insatsledare, regional insatsledare, vakthavande befäl, 
larm- och ledningsoperatörer, larm- och ledningsbefäl, 
redovisningscontroller, brandinstruktör och arkivarie. 
Rekrytering av vakthavande befäl, insatsledare och ställfö-
reträdande styrkeledare har påbörjats. 

Likabehandlingsplan
Storstockholms brandförsvar arbetar systematiskt för 
allas lika rättigheter och möjligheter på arbetet. En ny lika-
behandlingsplan med tre aktiva åtgärder har partsgemen-
samt tagits fram för perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023. 
Arbete kring samtliga aktiva åtgärder har påbörjats.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Vårt bidrag till de globala målen
SSBF:s övergripande mål ”SSBF är en organisation 
med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för 
hållbar utveckling” bidrar till mål 5, mål 6, mål 8, 
mål 10, mål 12, mål 13 och mål 15 i Agenda 2030. 
Genom att arbeta med kompetensbaserad rekryte-
ring och att ständigt arbeta för att minska ojämlikhet 
på arbetsplatsen bidrar vi till anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet. Vi 
arbetar för att förbättra olika processer som bidrar 
till att skydda naturvärden och bekämpa klimatför-
ändringar genom att minska spridning av kemikalier, 
föroreningar och utsläpp av koldioxid. Vi arbetar 
kontinuerligt med att öka kunskapen om hur 
våra räddningsinsatser påverkar miljön för 
att minimera den negativa påverkan på 
ekosystem och biologisk mångfald.

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Fortsatt arbete med följsamhet mot avtals- och 
villkorsfrågor i såväl anställningsförhållandet som 
i övriga typer av avtal 
SSBF fortsätter arbetet med att alltid eftersträva följ-
samhet gentemot gällande regelverk i syfte att såväl öka 
säkerhet som effektivitet i den löpande verksamheten samt 
att motverka eventuella konflikter. 

SSBF har under året genomfört lokal löneöversyn för 2022 
med samtliga arbetstagarorganisationer. Uppstart av löne-
översyn 2023 har påbörjats under december 2022.

Under 2022 har lönekartläggning och analys samt hand-
lingsplan för jämställda löner genomförts. Några osakliga 
löneskillnader utifrån jämställdhetsperspektiv, kvinnor 
jämfört med män, har inte påvisats.

Jämställdhetsindex 
Den årliga mätningen av Jämställdhetsindex ( JÄMIX) visar 
att 8 procent av SSBF:s tillsvidareanställda är kvinnor. 
Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, 
arbetsmiljö och anställningsvillkor en organisation har. 
Nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet så som 
lön, sysselsättningsgrad, yrkesgrupper, lika chefskarriär 
och långtidssjukfrånvaro.

SSBF:s ledningsgrupp var vid inrapporteringen 38 procent 
kvinnor och 62 procent män. Relationen mellan andel 
chefer som är kvinnor och andel anställda kvinnor bör i en 
jämställd organisation vara 1,0. För SSBF är den 1,20 vilket 
kan ses som ett positivt tecken att vi attraherar kvinnor till 
våra chefstjänster. Index ligger på 156 för dagtidspersonal 
och 115 för skiftgående personal, medianen för deltagande 
kommuner ligger på 111. Uppgifterna i JÄMIX 2022 baseras 
på uppgifter från 2021. 

JÄMIX 2022 (baseras på uppgifter från 2021) för SSBF:s dagtids-
personal jämfört med kommuner.

JÄMIX 2022 (baseras på uppgifter från 2021) för SSBS:s skiftgå-
ende personal jämfört med kommuner.

Attraktivt arbetsgivarindex

För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s 
attraktivitet och utveckling tillämpas Attraktiv arbetsgi-
varindex (AVI). AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren 
utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets totala index för 
SSBF har ökat något sedan föregående år från 113 år 2020 
till 120 år 2021. Den skiftgående gruppen har minskat från 
114 till 101 medan dagtidsgruppen ökat från 121 till 131. 
Branschmedianen ligger nu på 92. Förbundet har en hög 
andel tillsvidareanställda och ett lågt antal avgångar vilket 
medför en fortsatt hög organisationserfarenhet. Uppgif-
terna i AVI 2022 baseras på uppgifter från 2021.

Det har gjorts en justering på förra årets nyckeltal Median-
lön då det var en fördröjning på nya lönerna som inte hade 
räknats fram för 2020 p.g.a. coronapandemin och därmed 
inte kom med vid inrapporteringen.

Attraktiv Arbetsgivarindex 2022 (uppgifter från 2021) för SSBF:s 
dagtidspersonal jämfört med kommuner.
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Attraktiv Arbetsgivarindex 2022 (uppgifter från 2021) för SSBF:s 
skiftgående personal jämfört med kommuner.

Tid och kostnad för kompetensutveckling i spindeldia-
grammet baseras på den bransch som SSBF tillhör, i detta 
fall hela kommuner och kommunalförvaltningar dvs det 
finns inget separat värde för SSBF, därav att båda jämförel-
serna hamnar på samma index.

Värden för långtids- och korttidssjukfrånvaro jämförs med 
kommunernas totalvärde där även tjänstemannabranschen 
ingår, vilket kan förklara varför SSBF:s index för utryckan-
de personal ser låg ut i jämförelsen. Krav på medarbetare 
i skiftgående tjänst är annorlunda än för dagtidspersonal 
och tjänstemän. 

Hälsoläge 
Förbundet bedriver ett fortsatt aktivt arbete med hälso- 
förebyggande insatser och en god och säker arbetsmiljö 
för samtliga medarbetare. För att på ett övergripande plan 

kunna följa upp SSBF:s hälsoläge tillämpas Hälsoindex som 
utgår från bland annat inrapporterad sjukfrånvaro. Årets 
index för totalen (icke operativ personal samt för skiftgå-
ende personal) har försämrats något från förra året, vilket 
är jämförbart med värdet för övrig kommunal verksamhet. 

Det kan förklaras med ökad korttidsjukfrånvaro utifrån 
folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hem-
ma vid förkylningssymtom. Uppgifterna i Hälsoindex 2022 
baseras på uppgifter från 2021.

Lång- och korttidssjukfrånvaro 
Långtidssjukskrivningarna har legat på en jämn nivå under 
hela året. Året började med en hög korttidssjukfrånvaro 
vilken föranleddes av en hög korttidssjukfrånvaro även i 
december 2021 och denna höga sjukfrånvaro berodde på 
covid-19. Bevakning av antalet sjukskrivningar sker på 
samtliga avdelningar och en tät dialog har pågått med före-
tagshälsovården under hela året för analys och råd. 

Långtidssjukfrånvaro 2022, antal medarbetare.

Korttidssjukfrånvaro 2022, antal medarbetare.
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Förebyggande hälsoarbete under 2022 
Under året har vi genomfört ett antal åtgärder för att före-
bygga ohälsa, exempelvis:

 ▪ En medarbetarenkät genomfördes under hösten 
2022. En sammanställning för hela förbundet 
kommer genomföras och finnas som underlag i det 
årliga arbetsmiljöarbetet. Arbetet fortsätter sedan 
på respektive enhet. 

 ▪ I skadepreventivt syfte har samtliga medarbetare 
tillgång till instruktionsfilmer gällande rygg- och 
knäskola samt lyftteknik. 

 ▪  Individuella hälsotester har erbjudits medarbetare 
som inte arbetar operativt.

 ▪  Årets sommarvikarier fick i sin introduktionsut-
bildning en föreläsning om arbetsmiljö och hälsa 
med innehåll av bland annat skadeförebyggande 
och hållbar träning. 

 ▪  39 av SSBF:s medarbetare har sedan tidigare delta-
git i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet 
gällande tidig knäartros. Syftet är att studera om 
individuella specifika träningsprogram kan minska 
behovet av knäoperationer. Sista undersökningarna 
som var planerade till april 2020 kunde inte utföras 
till följd av coronapandemin och har fortfarande 
under 2022 inte kunnat återupptas. Resultatbear-
betningen och analyser är planerade att göras när 
Karolinska Institutet godkänner denna forsknings-
aktivitet igen. 

 ▪  Samarbeten med idrottsmedicinska kliniker har 
fortsatt. 

 ▪  Projektet Yrkesprofil är ett samarbete inom Rädd-
ningsregion östra Svealand med uppdrag att se över 

och hitta gemensamma grunder för tester och krav 
i samband med rekrytering, samsyn gällande årliga 
fysiska tester och en gemensam riktlinje för fysisk 
träning. Ett delprojekt har inom ramen för samar-
betet pågått under året där Gymnastik- och idrotts-
högskolan (GIH) utifrån vetenskaplig grund arbetat 
fram tester för kondition, styrka och rörlighet samt 
instruktioner för hur testerna kan tillämpas för att 
följa upp och utveckla medarbetare inom rädd-
ningstjänsten för att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Presentation från GIH genomfördes för projekt-
gruppen och cheferna inom Räddningsregion östra 
Svealand i slutet på november och projektet fortgår 
med underlag utifrån GIH:s rekommendationer om 
tester samt utifrån projektgruppens rekommenda-
tioner.

Avvikelsehantering för en bättre och säkrare 
arbetsmiljö 
Respektive enhetschef tar emot och utreder de anmäl-
ningar i systemet för avvikelsehantering, RIA, som berör 
den egna enheten. Många av utredningarna bidrar till att 
skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i organisationen. 
Enhetschef och skyddsombud samverkar kontinuerligt på 
respektive enhet och genomför varje år en skyddsrond av-
seende arbetsmiljön. För att arbeta effektivt i systemet och 
ta del av erfarenhet och lärande av händelserna påbörjades 
2022 års arbete med att se över hur rutinerna kan förtydli-
gas vilket kommer vi fortsätta arbeta med under 2023.

Medicinsk rådgivning 
I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats eller 
vidarekopplats till SSBF:s nätverk av specialistläkare, 
fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer alternativt 
företagshälsovården. SSBF:s egen krisstödsgrupp har un-

der året stöttat styrkeledare och brandmän efter mentalt 
krävande insatser. Skyddskommittén har hållit nio möten 
under året. Ämnen som tagits upp är bland annat hälsolä-
get hos personalen, arbetsskador och tillbud, riktlinjer 
och policyer och upphandling av företagshälsovård och 
medicinska kontroller.

Anmälda arbetsskador under året 
Under året har 27 arbetsskador rapporterats. Sju av skad-
orna ledde till sjukfrånvaro. Elva skador uppstod under 
insats, tio vid fysisk träning, fyra vid övning, en på station 
och en färdolycka. Flest av skadorna som ledde till sjuk-
frånvaro, fem stycken, uppstod under fysisk träning. 

Månad Med frånvaro Utan frånvaro Totalt

Januari 2 1 3

Februari 1 4 5

Mars 0 0 0

April 2 3 5

Maj 0 3 3

Juni 0 2 2

Juli 0 2 2

Augusti 0 0 0

September 0 1 1

Oktober 0 0 0

November 1 3 4

December 1 1 2
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Skydda naturvärden och verka för att 
minska spridning av kemikalier, förore-
ningar och koldioxid 
Uppfylls helt. En stor del av årets miljöarbete har handlat 
om SSBF:s ambition att fasa ut PFAS. PFAS är ett känt skad-
ligt ämne som används bland annat i viss typ av brandskum 
för att hantera bränder i farliga vätskor. 

SSBF:s miljöledningssystem är externkontrollerat och har 
under året fått förnyat miljödiplom och därmed godkänd 
granskning av vårt systematiska miljöarbete. Revisionen 
resulterade i noll avvikelser. Bland förbundets styrkor 
lyftes den höga graden av medarbetare som utbildas i 
miljöfrågor samt att miljöarbetet är välintegrerat i befintlig 
styrning. En utmaning som identifierades är förbundets 
förmåga att utföra räddningsinsats med bibehållen säker-
het samtidigt som insatsen ska ha en låg miljöpåverkan, 
där släckvattenhantering och ansvarsfrågan för markföro-
reningar inom förbundets områden lyftes.

SSBF hanterar ett antal föroreningsärenden kopplat till 
den övningsverksamhet som pågått över tid på brand-
stationer och på Ågesta övningsanläggning. På Lidingö 
brandstation har vi sett något förhöjda värden av PFAS i 
markvatten. Det finns en pågående förorening på fastig-
heten som förorenar spillvatten till oljeavskiljaren samt 
det vatten som breddar från stationen vid kraftigt regn. Ut-
redningar pågår i samarbete med fastighetsägaren Lidingö 
stad under 2022 och fortsatt under 2023.

I Vallentuna bevakar förbundet förhöjda värden från en 
brandövningsplats strax utanför stationen. Värdena har 
stabiliserat sig och håller sig under riktvärden som SSBF 
har tagit fram. Fortsatta mätningar kommer att genom-

föras under vår och höst 2023. På Ågesta övningsanlägg-
ning finns en spridning till miljön från brandplattan där 
man förr övat med skumvätska. Övningen med skum har 
upphört men orsakar fortfarande förorening. På Ågesta 
övningsanläggning finns två reningsverk som hanterar 
PFAS-haltigt vatten från berget. SSBF undersöker förore-
ningsläget utanför anläggningen fortsatt under 2023.

Förestående ombyggnationer och lokali-
seringar 
Uppfylls helt. Projekteringen avseende framtagande av 
handlingar för renoveringarna av Farsta och Kungshol-
mens brandstationer har gått enligt tidplan. För Farsta 
pågår färdigställande av handlingar av status ”Bygg-
handling”. För Kungsholmen är färdiga handlingar status 
”FFU-förfrågningsunderlag” framtagna. Bygglovet för den 
tillfälliga etableringen avseende Kungsholmens brandsta-
tion vid St. Görans-området har överklagats. Förbundet av-
vaktar beslut från mark- och miljödomstolen vilket innebär 
att tidplanen för projektet förskjutits.  

Under 2022 påbörjades projektet med en ombyggnation 
och verksamhetsanpassning av Dyk- och materialdepåns 
lokaler vid Ågesta övningsanläggning. Arbetet med framta-
gande av handlingar avseende Dyk- och materialdepån har 
senarelagts då kostnaderna blev för höga. Förbundet har 
inlett ett arbete för att hitta en ekonomisk och arbetsmiljö-
mässig acceptabel nivå av verksamhetsanpassningar. 

Skapa förutsättningar för ökad samver-
kan 
Uppfylls helt. SSBF arbetar aktivt för en ökad samverkan 
i regionen inom flera olika områden, exempelvis med 
närliggande räddningstjänster med syfte att tillvarata de 
områden där samarbete, samverkan eller samordning 
kan ge synergieffekter. Förbundet har ett kontinuerligt 
återkommande samarbete och erfarenhetsutbyte med flera 
räddningstjänster avseende hantering av administrativa 
stöd- och styrprocesser.

Inom det förebyggande arbetet sker kontinuerlig sam-
verkan inom regionen samt med andra räddningstjänster 
bland annat i samverkansgrupper gällande tillsyn, sotning, 
tillstånd, plan- och byggprocessen och olycksutredning.

Kontinuerlig samverkan sker även inom Samverkan Stock-
holmsregionen (SSR), både på inriktande och samord-
nande nivå där SSBF närvarar både i ordinarie läge samt i 
aktiverat läge för Rysslands invasion av Ukraina. 

Kommunikation 
Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att utveck-
la organisationens kommunikationssystem av kanaler, 
aktörer och budskap. Genom medveten, ändamålsenlig och 
effektiv kommunikation som genomsyrar organisationen 
skapar SSBF nödvändiga förutsättningar för att uppnå 
interna och externa verksamhetsmål. 

Under 2022 har SSBF byggt vidare på organisationens 
kommunikativa förmåga, dels genom att utbilda ny per-
sonal i press- och informationstjänst och dels genom att 
upphandla digitala lösningar i syfte att säkerställa fort-
satt säker drift av webbar, pressmeddelandeverktyg och 
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intern-TV-system. Liksom tidigare år har SSBF fortsatt att 
samverka med och utveckla relationen med andra brand-
försvar och medlemskommuner i kommunikations- och 
mediefrågor, bland annat med kopplingar till olycksföre-
byggande arbete, totalförsvarsplanering och civilt försvar. 

Under året har SSBF fortsatt att utveckla förbundets 
interna kommunikationssystem och arbetsprocesser, 
t.ex. genom vidareutbildning av intranätredaktörer och 
intern-TV-redaktörer, samt via utbyggnation av verksam-
hetsstöd på intranätet - ett intranät som enligt 95 procent 
av våra användare är aktuellt och relevant. Den ökade 
förmågan till digital kommunikation och digitala arbets-
sätt som byggdes upp under pandemin lever samtidigt 
vidare inom SSBF och skapar därmed förutsättningar för 
snabb informationsspridning och hybrida mötesformer 
som möjliggör flexibla arbetsformer och minskad inverkan 
på miljön. Samtidigt går arbetet med att skapa en inklu-
derande och jämställd arbetsplats vidare, vilket bland 
annat uppmärksammades 6 augusti då representanter från 
Sveriges räddningstjänster och MSB deltog i ett seminari-
um på Kungsholmens brandstation på temat inkluderande 
arbetsplats, varefter räddningstjänsterna och MSB gemen-
samt tågade i Prideparaden. 

Förbundet har i enlighet med lag (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden inrättat 
en rapporterings- och utredningsfunktion under året. 
Återkoppling av eventuella missförhållanden rapporteras 
i första hand till förbundsdirektören. Syftet med den nya 
visselblåsarlagen är att göra det säkrare, tryggare och 
enklare att rapportera missförhållanden vilket i sin tur ska 
bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslig-
het uppdagas. 

Övergripande mål om SSBF:s 
process för digitalisering

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapan-
de verksamhetens övergripande mål att SSBF fortsätter 
den digitala transformationen av verksamhetens arbets-
processer med målbild att bli en e-myndighet. 

Utveckling av digitala stödsystem och 
processer 
Uppfylls helt. Arbetet med SSBF:s digitala utveckling fort-
går enligt plan. Förbundet håller en hög utvecklingstakt. 
Under 2022 har vi arbetat med flera projekt som innehåller 
utveckling av IT-system och digitalisering av processer. 
Projekt för nytt händelserapporteringssystem, personal-
hanteringssystem, ett nytt LMS (Learning Management 
System) samt ärendehanteringssystem har upphandlats 
och tilldelning har skett under 2022 i enlighet med utsatt 
plan. 

IT-drift i egen regi 
Uppfylls helt. Under 2022 genomförde förbundet uppdra-
get att bygga upp och driftsätta IT-miljön i egen regi. Ett 
nytt ärendehanteringssystem för IT-support implemente-
rades och telefonilösningen har anpassats för att kunna ge 
optimal support till verksamheten. Under hösten hantera-
des cirka 1 500 ärenden rörande bland annat användars-
upport, beställningar samt IT i fordon. Stort fokus sedan 
övertagandet har varit på arbetet med utveckling av IT-pro-
cesser samt dokumentation av IT-miljön, främst inriktat på 
säkerhet.

Övergripande mål om säker-
hetsarbete

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapan-
de verksamhetens övergripande mål att SSBF bedriver ett 
ändamålsenligt systematiskt säkerhetsarbete. 

Fysisk säkerhet – Skydd mot intrång och 
brand 
Uppfylls helt. SSBF ska skapa förutsättningar för att arbeta 
med uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser. Inom ar-
betet ska åtgärder för att förbättra den fysiska säkerheten 
inom hela förbundet vidtas under året. 

Under hösten fick samtliga enheter på räddningsavdel-
ningen i uppdrag att uppdatera befintliga risk- och sår-
barhetsanalyser i syfte att se vilka åtgärder som vidtagits. 
Utifrån de uppdaterade analyserna har förbundet en 
nulägesbild över vilka åtgärder som har vidtagits och vilka 
åtgärder som kvarstår. Arbetet med risk- och sårbarhetsa-
nalyser kommer att fortgå under 2023. 

Hårdvara för bildöverföring från brandstation till extern 
larmcentral har installerats under 2022. Upphandling av 
tjänster alarmering och bevakning av extern leverantör 
pågår fortsatt under 2023.

I syfte att skapa förutsättningar för ett enhetligt systema-
tiskt brandskyddsarbete (SBA) har ett digitalt system för 
egenkontroll av SBA upphandlats. Under hösten har det 
nya SBA-systemet implementerats på samtliga brandsta-
tioner. I systemet kommer egenkontroller och eventuella 
avvikelser att dokumenteras. Respektive brandstation ska 

413



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2022 – 32 –

i början av 2023 utse ett antal användare som genomför de 
månadsvisa egenkontrollerna. Användarna kommer däref-
ter att få en SBA-utbildning samt utbildning i hur systemet 
fungerar.

Ändamålsenligt försäkringsskydd 
Uppfylls helt. Under året har ett löpande arbete skett för 
att säkerställa att förbundet har ett ändamålsenligt försäk-
ringsskydd kopplat till en definierad riskbild. Arbetet om-
fattar upphandling och förnyelse av försäkringar, incident-
hantering, utbildning och rådgivning samt uppföljning av 
skadeärenden. Under verksamhetsåret 2022 har inga nya 
försäkringar tecknats eller befintliga förlängts. 

Arbete med att minska antalet fordonsskador har fortsatt 
och försäkringsgivaren har genomfört utbildning/infor-
mation till enhetshetschefer på räddningsavdelningen 
avseende skadestatistik och åtgärder för att minska antalet 
skador på våra fordon.

Personsäkerhet – Skydd vid yrkesutöv-
ning 
Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att han-
tera situationer med hot och våld mot personal. Arbetet 
syftar till att skapa förutsättningar, rutiner och metoder 
för hur enskilda händelser ska hanteras. SSBF:s policy för 
personalens säkerhet vid yrkesutövning har uppdaterats 
med en checklista över hur personalen ska agera vid en 
hotfull situation. Utifrån den uppdaterade policyn kommer 
enhetscheferna på räddningsavdelningen och riskavdel-
ningen få en enklare utbildning avseende hot och våld som 
kan riktas mot deras personal. Utbildningen är planerad 
att genomföras under 2023. 

Under hösten har SSBF implementerat en ny besöksrutin 
på Johannes brandstation. Den nya besöksrutinen innebär 
att besökare registreras när de kommer, meddelar vem de 
ska träffa och avregistreras när de går igen. Detta i syfte att 
få en bättre kontroll över vilka besökare som vistas i SSBF:s 
lokaler.

Säkerhetsskydd – Skydd av säkerhets-
känslig verksamhet 
Uppfylls helt. I och med förändrad säkerhetsskyddslag 
så ställs det krav på att verksamhetsutövare som bedri-
ver säkerhetskänslig verksamhet ska teckna säkerhets-
skyddsavatal vid samarbete/samverkan med annan aktör 
där man utbyter säkerhetsskyddsklassade uppgifter och/
eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet på nivå konfi-
dentiellt eller högre. SSBF har genomfört en aktörsanalys i 
syfte att identifiera samverkans- och samarbetsparter där 
behov finns att teckna säkerhetsskyddsavtal. Till grund för 
detta arbete pågår genomförande av säkerhetsskyddsbe-
dömningar för att identifiera vad som är skyddsvärt ur ett 
säkerhetsskyddsperspektiv vid samarbete och samverkan. 
Arbete med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt 
säkerhetsskydd som skyddar det som är skyddsvärt enligt 
genomförd säkerhetsskyddsanalys har fortsatt under 
verksamhetsåret.

Samtliga medarbetare har under året genomfört en webba-
serad grundläggande säkerhetsskyddsutbildning framta-
gen av MSB och Försvarshögskolan.

Säkerhet i kommunikation och styrsystem 
Uppfylls delvis. SSBF arbetar kontinuerligt med att analy-
sera och förbättra skyddet av digitala stödsystem för både 
stöd- och kärnverksamhet. Under 2022 har SSBF analyse-
rat och planerat för införandet av identifierade IT-säker-
hetsåtgärder avseende genomförd säkerhetsskyddsanalys. 

Utifrån fastställd DAF (dimensionerande antagonistisk 
förmåga) har arbetet med att minska risken för röjande 
av signaler fortsatt under verksamhetsåret. SSBF har 
anskaffat en autonom IT-miljö för hantering och lagring av 
säkerhetsskyddsklassade uppgifter. Arbetet har försenats 
på grund av försenad leverans av DAF men kommer att 
färdigställas under 2023.

Arbetet med att minska externa tjänsteleverantörer har 
fortsatt under verksamhetsåret och SSBF har nu en IT drift 
i egen regi i full drift. 

Informationssäkerhet – Skydd av sekre-
tessreglerade och övriga känsliga uppgif-
ter 
Uppfylls helt. SSBF är en samhällsviktig verksamhet som 
hanterar olika typer av känslig information. Under året har 
SSBF vidtagit utbildningsåtgärder för att öka förbundets 
medvetenhet och kunskap inom informationssäkerhet. 
Grunden till allt informationssäkerhetsarbete är informa-
tionsklassning. Under 2022 har fokus legat på att ta fram 
en utbildning i informationsklassning samt genomföra 
denna med initialt prioriterade grupper i verksamheten. 
Till prioriterade grupper räknas roller som arbetar i sä-
kerhetskänslig verksamhet. Utbildningen har tagits emot 
mycket positivt bland deltagarna. 
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Förbundet har under 2022 genomfört säkerhetsbedöm-
ning med registerkontroll av ett antal medarbetare i syfte 
att öka antalet medarbetare som placeras i högre säker-
hetsklass för att ha en utökad redundans i hantering av 
känsliga uppgifter. 

Samtliga medarbetare har under året genomfört MSB:s 
Disa-utbildning i informationssäkerhet.

Övergripande mål om robust-
het och förmåga

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som 
SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsska-
pande verksamhetens övergripande mål att SSBF har en 
robusthet och förmåga att verka även vid stora samhälls-
störningar och kriser. 

Omvärldsbevakning 
Uppfylls helt. SSBF har fortsatt följt utvecklingen av coro-
napandemin och vilken inverkan den haft och kan komma 
att få på förbundets totala förmåga. Förbundet omvärlds-
bevakar aktivt med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina och kring det egna arbetet som görs inom konti-
nuitetshantering, räddningstjänst under höjd beredskap 
och SSBF:s del i det civila försvaret.

Utveckla SSBF:s förmåga att upprätthålla 
verksamheten vid stora samhällsstörning-
ar, kriser och höjd beredskap 

Uppfylls helt. SSBF är en samhällsviktig aktör som alltid 
behöver ha förmågan att utföra olika räddningsuppdrag 
och kunna genomföra myndighetsutövning. Förbundet 
ska vara förberett för att kunna hantera allt från ”var-
dagsolyckan” till höjd beredskap och däremellan allt från 
samhällsstörningar, extraordinära händelser till kriser av 
olika dignitet. 

Att arbeta med kontinuitetshantering är en viktig del för 
att upprätthålla SSBF:s grundläggande förmåga att kunna 
upprätthålla den kritiska verksamheten oavsett vad som 
har inträffat och under ansträngda eller svåra förhållan-
den.  

Under året har SSBF tagit fram planer för att säkerställa 
kritiska funktioner i verksamheten. Vi har även utfört en 
omfattande utbildningsinsats i syfte att höja kunskapen av-
seende det genomförda arbetet med kontinuitetshantering 
men även avseende civilt försvar och RUHB. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vårt bidrag till de globala målen
SSBF:s övergripande mål ”SSBF har en ro-
busthet och förmåga att verka även vid stora 
samhällsstörningar och kriser” bidrar till mål 
11 i Agenda 2030. Genom att förbättra 
förbundets arbete med att möta olika 
påfrestningar och andra fredstida 
kriser bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.
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Redovisning av relevanta miljöhändelser
2019 

 ▪  SSBF inför kryssrutor för A- och/eller B-skum i hän-
delserapporten för att få en bättre bild av skuman-
vändning. 

 ▪  Miljöutbildning för LIA-elever och alla grupper på 
Täby brandstation. 

 ▪  Ny miljöutbildning lanseras. 

 ▪  Projektet ”M-kurs” är en kurs om miljöpåverkan 
från bränder som SSBF är med och utvecklar. SSBF 
har beviljats finansiella medel av MSB. Projektet 
drivs av RISE och SSBF är deltagare i projektet. 

 ▪  SSBF initierar och driver samtal med MSB och de 
andra större räddningstjänsterna om ansvar för 
miljöpåverkan vid insatser. 

 ▪ Uppstart av det interna projektet ”Miljöhänsyn 
under insats vid brand”. 

 ▪  SSBF startar samverkan med Stockholms stad och 
inför modell för ”grön sotning”.

2022
 ▪ Utfasning av PFAS-haltig skumvätska.

 ▪ PFAS-fritt impregneringsmedel till larmställ i hälf-
ten av alla tvättmaskiner.

 ▪ Återkommande utbildningsblock i miljö för blivan-
de styrkeledare.

 ▪ Orientering av naturvärden i respektive område 
sker av brandstationerna.

 ▪ Genom att samla in elektronik från verksamheten 
till återbruk och återvinning har SSBF bidragit till 
att 11360 kg CO2e inte har släppts ut

2020 
 ▪  Nya riktlinjer för användning av skum som  

metodval. 

 ▪ Återkommande utbildningsträff för miljöombuden. 

 ▪  SSBF utvecklar miljöutbildning och agerar test-
grupp till utbildningsprojektet M-kurs. 

 ▪  90 procent av medarbetarna har genomfört den 
nya miljöutbildningen vid årsskiftet. 

 ▪  Digital miljörevision från Svensk Miljöbas. 

 ▪  SSBF upprättar nätverk med vatten och  
avloppsverken.

2021
 ▪ Ökad kännedom om vattentäkter och skyddat vat-

ten vid insatser.

 ▪  Miljöombudens roll beslutade av ledningen.

 ▪  SSBF blir medlemmar i WIN Guard.

 ▪  Ökad hänsyn till miljön vid insatser.

 ▪  Sex stycken inspektörscyklar ersätter en del av 
inspektörernas resor i tjänsten.

 ▪  Miljöutbildningen M-kurs är färdig att  
implementera

 ▪  Test av silikonbaserad impregnering på larmställ.

 ▪ Genom att samla in elektronik från verksamheten 
till återbruk och återvinning har SSBF bidragit till 
att 1296 kg CO2e inte har släppts ut.
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Ekonomisk redovisning 2022
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner finansie-
rar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. Förbundet ska enligt förbundsordningen, för 
medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter som är obligatoriska för en kommun 
att utföra enligt följande lagar: 

 ▪ lagen om skydd mot olyckor

 ▪ lagen om brandfarliga och explosiva varor

 ▪ lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som respektive 
kommun och förbundet har slutit avtal om, och förbundet får full kostnadstäckning för 
uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna paragraf särredovisas i förbundets 
budget och redovisning. Storstockholms brandförsvar har som mål att redovisa ett icke 
negativt balanskravsresultat där investeringar finansierats genom det egna kapitalet. 

I verksamhetsplan och budget 2022 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en förut-
sättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. Budget för 2022 utgår från beslutade medlems-
avgifter om 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per kvadratkilometer fast mark, 
totalt 604,4 mnkr. Fördelningen mellan medlemskommunerna redovisas i tabellen nedan.  
Övriga budgeterade intäkter uppgår till 91,6 mnkr. 

Förbundet redovisar tertialvis till medlemskommunerna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom utfallet över verksamheten i enlighet med förbundsordningen.

Medlemskommuner 2022 2021

Danderyd 13 993 14 053

Lidingö 20 390 20 439

Solna 34 760 34 456

Stockholm 407 062 406 450

Sundbyberg 22 010 21 849

Täby 31 148 30 783

Vallentuna 20 240 20 228

Vaxholm 5 893 5 941

Värmdö 26 319 26 085

Österåker 24 580 24 137

Summa 606 393 604 421
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Måluppfyllelse
Förbundet arbetar i enlighet med Storstockholms brandförsvars övergripande styrdoku-
ment inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för 2022–2023. Handlings-
programmet är styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i alla väsentliga 
delar kommer vi att möta uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2022. Verksamhets-
planen för året innefattar totalt 36 uppdrag varav 4 uppdrag delvis kunnat genomföras som 
planerat. Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande. Avvikelserna redovisas under 

respektive uppdrag. De kvarstående aktiviteterna för dessa uppdrag kommer att genomför-
as under 2023. 

I vår verksamhetsplan för 2022 har vi formulerat ett antal indikatorer som ett sätt att göra 
jämförande analyser av bland annat vårt förebyggandearbete, vår responstid på inkomna 
larm samt indikatorer för ansvarsfullt resursnyttjande. Dessa redovisas här.

SSBF verkar förebyggande mot bränder och andra olyckor, 
och bidrar därigenom till att rädda liv och att förhindra eller 
begränsa skador Mått Målvärde/indikator 2022 Resultat 2022

Utvärdering efter genomförd brandskyddsutbildning Deltagarnas nöjdhet med brand-
skyddsutbildningen

Minst 3 av 4 (75 % av den totala 
mängden)

3,5

Företagarnas nöjdhet med myndighetsutövningen (brand-
skydd)

NKI (Öppna jämförelser) Stock-
holm Business Alliance (SBA)

NKI-värde 70 eller högre. Resultat klart i april 2022, redovisas i tertialrapport 1, 2023.

Analys och värdering av tillsynsverksamheten Uppfyllelse av åtagande i tillsyns-
plan

Antal och andel tillsynsbesök som 
föranlett åtgärd

Bedömd effekt av tillsynen i form 
av påverkan på brandsäkerheten 
efter tillsynen

Volym

Kvalitativ bedömning påverkan på 
motpartens motivation att upprätt-
hålla skäligt brandskydd/trafikljus.

Arbete med framtagning av indi-
katorer och målvärden sker under 
VP-perioden

Volym 909 utförda tillsyner, mål enligt tillsynsplanen 700 st. 
Ökad mängd bla pga släppta restriktioner.

488 av 909 har haft annan beslutskod än ok, vilket innebär 
att det bedömts att brister som kräver åtgärd funnits eller att 
brandskyddet ej bedrivs på en skälig nivå.

Punkt utgår, indikatorer har därför inte tagits fram för 2022

Analys och värdering av genomförda kommunikationskam-
panjer och -aktiviteter

Effekt i form av påverkan på och 
relation med målgrupp

Kvalitativ bedömning, se sidan 14.

Analys och värdering av arbetet med risk-hänsyn i samhälls-
planering

Kommunernas nöjdhet med stö-
det från SSBF

Bedömd effekt

Kvalitativ bedömning påverkan 
för olycksförebyggande inom 
samhällsplanering (arbete med 
framtagning av indikatorer och 
målvärden sker under VP-perio-
den).

Indikatorer har ej tagits fram under 2022 på grund av prior-
tering av resurser.

418



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2022 – 37 –

SSBF verkar förebyggande mot bränder och andra olyckor, 
och bidrar därigenom till att rädda liv och att förhindra eller 
begränsa skador Mått Målvärde/indikator 2022 Resultat 2022

Olycksutredningar och lärande efter insatser, inkl. undersök-
ningar av dödsfall till följd av brand

Omhändertagande av lärdomar 
efter olyckor och återkoppling till 
intressenter

Uppfyllnad av process.

Kvalitet i genomförande (arbete 
med framtagning av indikatorer 
och målvärden sker under VP-pe-
rioden)

Typer av utredningar som har genomförts: 
Kompletterande händelserapporter: 14 st (+ 3 st pågående)
Förstudier: 1 st.

Utredningar som ej gått att genomföra pga avsaknad av 
utredare 4 st. Externa utredningar: 2 st avböjda (avsaknad 
tillgänglig resurs). Indikatorer har ej tagits fram under 2022 
på grund av priortering av resurser.

Inkomna remisser från andra myndigheter inom SSBF:s 
uppdragsområde.

Andel inkomna remisser som 
besvarats inom efterfrågad tid

90 % Antal samhällsbyggnadsärenden (bygg, plan, infra, MFV) 
610 st. Antal besvarade innan önskat datum 91,5%

Inkomna remisser avseende tillstånd från Polisen samt 
avseende alkoholservering från kommunerna 576 st. Antalet 
besvarade remisser inom efterfrågad tid uppskattas till 90%

Under verksamhetsåret ska samtliga sotningsobjekt kontroll-
eras enligt tidsfrist.

Antal genomförda brandskydds-
kontroller

90 % Antal: 18 479 st 1

Fristuppfyllnad: Eldstäder 57 %
Imkanaler/eldstäder storkök: 49 %

Under verksamhetsåret ska samtliga objekt sotas/rengöras 
enligt tidsfrist.

Antal genomförda sotningar 90 % Antal: 49 092 st 1

Fristuppfyllnad: Eldstäder 85 % 
Imkanaler/eldstäder storkök 56 %

Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara. Andel ”normala/okomplicerade” 
ärenden som besvarats inom 3 
månader

Andel komplexa ärenden som 
besvarats inom 6 månader

100 %

 

100 %

92% från att ärenden bedömts som kompletta. SSBF har fler 
ärenden som ligger en längre tid utan en första bedöm-
ning, pga. knappa resurser (handläggare). Räknas andelen 
ansökningar som beslutats inom 3 månader är denna andel 
mindre än 90%.

98% från att ärenden bedömts som kompletta.

avtal med entreprenörer samt utveckling av kontrollboken kunna nå ett bättre och fortsatt säker-
ställt resultat. Siffrorna ovan redovisar brandskyddskontroll för de fem kommuner som finns inlagt 
i SSBF:s register, för sotningen finns samtliga kommuner i SSBFs register och siffror representerar 
därmed totalen. Arbetet med säkerställt register fortsätter och är prioriterat av SSBF dock är som 
tidigare nämnt ett omfattande arbete och enligt prognos kommer arbetet till stor vara klart 2023, 
dock kommer visst arbete inte kunna färdigställas innan 2025.

1 Siffror för fristuppfyllnad avseende sotning och brandskyddskontroll tas fram från SSBF:s eget 
register. Arbete att ta hem kontrollboken (registret) har skett under senaste åren, detta för att själva 
kunna säkerställa fristuppfyllnad. Arbetet är dock omfattande och är inte färdigställt ännu, vilket i 
dagsläget leder till att fristuppfyllnaden ser låg ut. En anledning till det är exempelvis att ett relativt 
stort antal imkanaler i storkök har en oklar status, dvs de är registrerade som aktiva men används 
inte. Detta medför att den angivna procenten för fristuppfyllnad av imkanaler storkök är lägre än 
vad den är i verkligheten. Det är ett aktivt val att SSBF redovisar faktiska siffror för att i takt med nya 
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Responstid
SSBF har larmats till 10 250 räddningsuppdrag eller andra uppdrag inom våra medlemskom-
muner. I verksamhetsplanen för 2022 formulerades indikatorerna för att mäta prio 1-larm, 
det vill säga olyckstyper där det är vanligast förekommande att det finns liv att rädda och 
där tidsfaktorn är avgörande. På grund av förändringar i statistiksystemet under 2022 så 
särskiljer vi inte längre på prio 1-larm och övriga larm (prio 2 och prio 3), därav redovisas 
responstiden för samtliga larm.

1 Under de senaste fyra åren har SSBF:s median för responstid varit runt 8 minuter. Det är inte rim-
ligt att medianen för responstiden ska minska varje år med hänsyn till att det alltid kommer finnas 
en tid för larmhantering, anspänning samt körtid. Därför anses det godtagbart att SSBF:s median 
för responstid bibehålls men inte ökar drastiskt. 

SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den enskilda inte själv 
kan hantera en olycka Mått Målvärde/indikator Resultat 3

Medianen av responstiden ska bibehållas eller minska.1 Jämförelse (tt:mm:ss) med föregående år. 00:07:56 00:08:29

Responstiden vid olycka understiger i normala fall 15 minuter inom Danderyd, 
Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm på dagtid samt inom 
centrala delar av Vallentuna, Värmdö och Österåker i 90 % av fallen.

Andel olyckor där responstiden understiger 15 minuter. 2 90 % 82 %

Responstiden vid olyckor ska dock inte överstiga 20 minuter på platser med 
fast vägförbindelse inom Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundby-
berg, Täby samt Vaxholm (dagtid) i 100 % av fallen.

Andel olyckor där responstiden understiger 20 minuter vid 
fast vägförbindelse.

100 % 93 %

Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 30 minuter på platser med 
fast vägförbindelse inom Vaxholm under kvällar och helger.

Andel olyckor där responstiden understiger 30 minuter vid 
fast vägförbindelse.

100 % 93%

Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 40 minuter på platser med 
fast vägförbindelse inom Vallentuna, Värmdö och Österåker i 100 % av 
fallen.

Andel olyckor där responstiden understiger 40 minuter vid 
fast vägförbindelse.

100 % 97 %

Responstiden vid olycka på öar utan fast vägförbindelse understiger 60 
minuter i 100 % av fallen.

Andel olyckor där responstiden understiger 60 minuter på öar 
utan fast vägförbindelse.

100 % 82 %

2 Vid beräkning av tidsmålet om 90 % inom 15 minuter så är starttiden när SOS Alarm svarar på 
samtalet till dess att första resurs anländer till olycksplatsen. I responstiden ingår SOS Alarms larm-
behandlingstid vilket är en tid som SSBF inte kan påverka. 
3 SOS Alarm har under 2022 haft utmaningar med sin alarmering som inneburit längre svarstider hos 
dem. Det påverkar tiden det tar för SSBF att få ett ärende från SOS Alarm som i sin tur påverkar vår 
responstid. Egna beräkningar baserat på faktiska responstider. 
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Ansvarsfullt resursutnyttjande

SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som 
arbetar för hållbar utveckling Mått Målvärde/indikator Resultat

Extern revision i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas Godkänd enligt revision och erhåller miljö-
diplom

Godkänd enligt revision och erhåller miljö-
diplom

Uppnått

SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya med-
arbetare och utvecklar redan anställda medarbetare.

Arbetsgivarindex (AVI) 

Hållbart medarbetarindex/
medarbetarenkät

Utryckande: 120 
Icke utryckande: 130

Mäts ej 2022

Utryckande: 101 
Icke utryckande: 131

Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla samhäl-
lets sammansättning utifrån kompetensbehovet.

Jämställdhetsindex (JÄMIX) Utryckande: 115 
Icke utryckande: 130

Utryckande: 115 
Icke utryckande: 156

Den fysiska och psykiska hälsan hos SSBF:s medarbetare ska 
öka. Riskerna för arbetsskador ska beaktas och förebyggas.

Sjukfrånvaro- och arbetsskadestatistik

Hälsoindex

Sjuktal lägre eller lika med 2021

Utryckande: 105
Icke utryckande: 120

Sjukfrånvaro: ej uppnådd 
Arbetsskador: uppnådd
Se avsnitt om sjukfrånvaro sidan 28

Utryckande: 115
Icke utryckande: 91
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Ekonomiskt resultat
Storstockholms brandförsvar har som övergripande ekonomiskt mål att redovisa en 
budget i balans vilket uppnås genom väl valda prioriteringar och god personal-planering. 
Förbundets intäkter har återhämtat sig och stabiliserats efter ett par år med restriktioner 
och osäkra prognoser till följd av pandemin. De första månaderna drabbades förbundet 
av kraftigt ökad sjukfrånvaro på grund av coronapandemin. Den ökade sjukfrånvaron har 
lett till en ökad övertidskostnad jämfört med tidigare år vilket har hanterats inom bud-
getram. Förbundet visar ett negativt nettoresultat på 25,4 mnkr på grund av orealiserade 
förluster som uppgår till 30,4 mnkr. Balanskravsresultat för 2022 visar dock på ett positivt 
resultat med 5,0 mnkr. Resultatet har en positiv avvikelse med 1,5 mnkr mot budget. Under 
senhösten har förbundet uppmärksammat minskade pensionskostnader till följd av att ett 
antal personer med SAP-R slutat. Förbundet tog då ett aktivt beslut om att använda delar av 
utrymmet till att genomföra verksamhet för att underlätta för kommande år samt genom 
att förbättra förmågan i händelse av kris eller höjd beredskap. Avvikelser för intäkter och 
kostnader förklaras enligt nedan och har hanterats löpande under året. Trots personal-
bortfall på grund av pandemin, ett krig i Europa och dess följdkonsekvenser samt en hög 
inflation har förbundet hanterat ekonomin med god kontroll.

Intäkter för automatlarm
Intäkter för automatlarm inkluderar även abonnemangsavgifter där utfallet blev 52,4 mnkr 
vilket är en ökning med 3,3 mnkr jämfört med budget. Ökningen härleds främst till en 
normalisering i samhället efter pandemin och vi ser ett jämnare utfall under årets månader, 
likt innan pandemin. Automatlarm är en post som i sig är svår att prognosticera då yttre 
faktorer är styrande och därutöver finns i SSBF:s ambition och åtagande att också hjälpa till 
att förebygga och förhindra återkommande onödiga larm.

Övriga intäkter
Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr jämfört med vad som budge-
terats. Försäljning av utbildningar på våra utbildningsanläggningar och ett högre delta-
gande på vår dykutbildning samt fler genomförda tillsyner och tillståndsansökningar har 
bidragit till den ökade intäkten.

Finansiella intäkter
Under året har 3,4 mnkr realiserats vid överflyttning till fonder med utdelningsklass. 

1,4 mnkr har erhållits i utdelning från våra fonder. Förbundet har under året även påbörjat 
placering av kapital på räntekonto vilket har genererat 0,5 mnkr i intäkt. 

Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pension)
Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största kostnadspost 
och allokerar drygt 70 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Årets personalkost-
nader inklusive pensionskostnader uppgår till 497,7 mnkr. Detta är en positiv avvikelse mot 
budget på 7,6 mnkr. Att kostnaden för personal avviker från budget härleds främst till lägre 
pensionskostnad. Detta på grund av medarbetare som avslutat sin tjänst och har haft en 
upparbetad SAP-R premie samt en lägre FÅP-premie. 

Förbundet har ett nära samarbete med KPA för att öka prognossäkerheten i de levererade 
pensionskostnadsberäkningarna. Under året har förbundet fortsatt arbetet med att optime-
ra personalplaneringen för att i största möjliga mån undvika kostnader för övertid. Den öka-
de sjukfrånvaron till följd av covid-19 har lett till högre övertidskostnad än tidigare år men 
har kunnat hanterats inom befintlig budgetram med en god och effektiv personalplanering.

Hyreskostnader
Utfallet avseende lokalhyror uppgår till 36,6 mnkr. I budget 2022 anges att 2022 års lokal-
hyreskostnad ska uppgå till 41,9 mnkr. Anledningen till differensen om 5,3 mnkr återfinns 
i att hyrorna regleras utifrån det faktiska utfallet avseende kostnaderna för fastigheterna 
och genomfört underhåll.

Övriga kostnader
Övriga kostnader om 137,5 mnkr är 24,1 mnkr högre än budget. Avvikelsen från budget är 
ett medvetet val som SSBF har gjort för att påbörja förbundets uppbyggnad av materiel och 
utrustning i händelse av höjd beredskap och även förebyggande underhållsåtgärder på våra 
stationer. SSBF har även tidigarelagt verksamhet för att reducera kostnader 2023 och 2024.

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av orealiserade förluster av våra placeringar, bankav-
gifter, övriga räntekostnader och till störst del av förbundets pensionsavsättning. De 
finansiella kostnaderna uppgår totalt till 42,1 mnkr jämfört med budgeterade 14,5 mnkr. 
Avvikelsen är främst ett resultat av den volatila finansmarknaden. 
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Investeringsredovisning
Förbundets investeringar uppgick 2022 till 19,4 mnkr. Årets investeringar i fordon utgörs 
av fyra stegbilar, brandbåt, gummibåtar samt en minibuss sammantaget 12,9 mnkr. Inom 
material har träningsutrustning införskaffats för 0,5 mnkr. Inom byggnader och anlägg-
ning har laddstolpar till brandstationer införskaffats. IT-investeringar består av ett nytt 
ärendehanteringssystem och personalhanteringssystem samt en ny server. Långa leverans-
tider på fordon, försening av renoveringen av Kungsholmens brandstation och försening av 
utalarmeringsutrustning har medfört att investeringsmedel till ett värde av 9,147 mnkr har 
flyttats till 2023 års investeringsbudget.

(mnkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Fordon och materiel 14,8 26,4 22,1 24,9 22,3

Byggnader och anläggningar 0,6 1,3 0,0 1,9 1,0

IT 4,0 5,8 0,3 1,0 6,3

Summa investeringar 19,4 33,5 22,4 27,8 29,6

Väsentliga personalförhållanden 
Antalet helårsanställda i förbundet per den 31 december 2022 var 747 stycken, varav 42 
deltidsanställda brandmän (RiB). Därutöver har vi 162 frivilliga brandmän i våra brand-
värn ute på öarna. Inför sommaren 2022 rekryterades 33 brandmän som sommarvikarier. 
Samtliga av dessa fick erbjudande om tillsvidareanställning eller timavlönad visstidsan-
ställning under hösten. Av 1 119 805 arbetade timmar under 2022 stod de icke tillsvidare-
anställda för cirka 1,5 procent av arbetstiden. De flesta timavlönade är pensionerade före 
detta medarbetare som utifrån sin kompetens bidrar till SSBF:s förmåga, framför allt under 
huvudsemesterperioden. Sjukfrånvaron fortsätter att tillskrivas coronapandemin där 
rekommendationerna att stanna hemma även vid milda symptom haft effekt på sjukfrånva-
ron. Antalet långtidssjukskrivna har minskat något jämfört med 2021. SSBF fortsätter att 
aktivt följa upp långtidssjukskrivna med rehabiliteringsåtgärder. Det gör vi genom ett nära 
samarbete med företagshälsovården och ett organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser 
som hjälper till med personligt anpassad träning i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så 
fort som möjligt. En majoritet av våra långtidssjukskrivna kommer tillbaka i tjänst. 

Personal 2022 2021 2020 2019 2018

Antal anställda¹ 
 män 
 kvinnor

747
690

57

734 
677 

57

746 
691 

55

735 
681 

54

751 
704 

47

Sjuktal (%)2 
 män 
 kvinnor
 29 år eller yngre 
 30–49 år 
 50 år eller äldre

5,47
7,26
3,96
5,25
4,95
7,06

5,32 
5,50 
3,98
5,43 
4,62 
6,34

5,59 
5,36 
7,66
5,28 
4,76 
7,38

4,20 
3,60 
9,00
2,60 
3,50 
5,70

4,20 
3,40 

11,60
3,52 
3,78 
5,21

1 Varav 42 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 162 frivilliga brandmän 
kontrakterade och som tillhör räddningsvärnen. 

2 Sjuktal lång- och korttidssjukfrånvaro där korttidssjukfrånvaro är upp till 30 dagar och långtids-
sjukfrånvaron är från 30 dagar. 
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Driftsredovisning

(mnkr) Utfall 2022 Budget 2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter 99,5 91,6 95,1 88,7 93,6 98,2

Jämförelsestörande intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 99,5 91,6 95,1 88,7 93,6 98,2

Verksamhetens kostnader -695,9 -683,9 -684,5 -666,5 -668,0 -647,9

Jämförelsestörande kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -695,9 -683,9 -684,5 -666,5 -668,0 -647,9

Verksamhetens resultat -596,4 -592,3 -589,4 -577,8 -574,4 -549,7

Medlemsavgifter 606,4 606,4 604,4 597,1 589,3 580,3

Finansiella intäkter/kostnader -35,4 -10,6 23,3 -7,5 -14,8 -15,9

Jämförelsestörande finansiell kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -25,4 3,5 38,3 11,8 0,1 14,7

Balanskravsresultat

(mnkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen -25,4 38,3 11,8 0,1 14,7

Avgår: samtliga realisationsvinster1/förluster 0,0 0,0 0,0 -1,8 -1,5

Orealiserade förluster i värdepapper 27,0 -31,3 -5,5 0,0 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 3,4

Synnerliga skäl

Tillägg: förändring diskonteringsränta pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 5,0 7,0 6,3 -1,7 13,2

¹ Ska inte räknas bort i balanskravsresultat från och med 2020.

Enligt kommunallagen ska underskott vid balanskravsutredning återställas inom tre år, om 
inte synnerliga skäl föreligger. Inget underskott föreligger att återhämtas de kommande 
åren. Omsättning av avskrivna anläggningstillgångar speglar den specifika verksamhet som 
bedrivs och är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning
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Resultaträkning

(mnkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

Verksamhetens intäkter

Automatlarm inklusive abonnemang 52,4 52,4

Övrigt 1 47,1 42,7

Summa verksamhetens intäkter 99,5 95,1

Verksamhetens kostnader

Personal -439,0 -428,0

Pension -58,7 -73,5

Lokalhyra -36,6 -36,9

Övrigt 2 -137,5 -124,5

Avskrivningar 6 -24,0 -21,6

Summa verksamhetens kostnader -695,9 -684,5

Verksamhetens nettokostnader -596,4 -589,4

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0

Verksamhetens resultat -596,4 -589,4

Medlemsavgifter 3 606,4 604,4

Finansiella intäkter 4 6,7 31,3

Finansiella kostnader 4 -42,1 -8,0

Resultat efter finansiella poster -25,4 38,3

Extraordinära poster 0,0 0,0

Årets resultat -25,4 38,3

Resultaträkning

(mnkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens resultat -596,4 -589,4 -577,8 -592,3 -549,7

Medlemsavgifter 606,4 604,4 597,1 589,3 580,3

Årets resultat -25,4 38,3 11,8 0,1 14,7

Balansräkning

(mnkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Likvida medel 248,8 567,6 648,8 659,1 661,9

Investeringsvolym 19,4 33,5 22,4 27,8 29,6

Balansomslutning 985,0 993,1 937,0 924,1 929,2

Pensionsförpliktelse inkl. 
löneskatt

486,3 494,1 490,2 501,0 486,5

Ekonomisk analys

 (procent) 2022 2021 2020 2019 2018

Soliditet 1 19,2 21,6 18,8 17,8 17,7

Självfinansieringsgrad 2 -6,93 178,9 150,0 98,0 107,0

¹ Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

² Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investe-
ringsvolym.
3 Den negativa självfinansieringsgraden 2022 beror på ökade investeringsnivåer.
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Panter och ansvarsförbindelser

(mnkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

Panter inga inga

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar

12 49,2 51,8

Övriga förpliktelser

Leasingåtagande 15 0,0 0,0

Avtal lokalhyror 16 224,9 189,9

(mnkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 6
Byggnader och mark 35,6 36,5

Maskiner och inventarier 181,3 185,2

Summa anläggningstillgångar 216,9 221,7

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 17,3 18,4
Förråd mm 2,5 2,7

Övriga kortfristiga fordringar 7 28,3 22,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 34,9 23,6

Kortfristiga placeringar 9 436,3 136,8

Likvida medel 248,8 567,6

Summa omsättningstillgångar 768,1 771,5

Summa tillgångar 985,0 993,2

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5

Årets resultat -25,4 38,3

Övrigt eget kapital 214,6 176,3

Summa eget kapital 189,2 214,6

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 10-12 486,3 494,1

Summa avsättningar 486,3 494,1

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 52,6 38,5

Semesterlöne- och övertidsskuld 52,3 53,5

Övriga kortfristiga skulder 13 11,7 13,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 192,8 179,0

Summa kortfristiga skulder 309,5 284,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 985,0 993,2

Balansräkning
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (2018:597). 
Storstockholms brandförsvar följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för 
kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de under respektive punkt. 

Intäkter och kostnader
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har 
upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Jämförelsestörande poster
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt be-
lopp samt vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 

Resultat
Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen 
beslutade riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-
serv, daterad 2014-12-16. 

Materiella anläggningstillgångar 
För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 
100  tkr och en varaktighet på minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med av-
drag för planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar 
Avskrivningar bestäms med ledning av 
tillgångarnas anskaffningsvärde och beräk-
nad nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt 
överensstämmer med de i tabellen angivna 
avskrivningsreglerna. Avskrivningar görs 
från den tidpunkt investeringen tas i bruk. 
Förbundet tillämpar komponentavskrivning 
på maskiner och inventarier.

Avskrivningstider Antal år

Fastigheter 25–30 

Fordon 3–20 

Båtar 10–15 

Inventarier, maskiner, utrustning 3–18 

IT-inventarier 3–10 

Kassaflödesanalys

(mnkr) 2022 2021

Löpande verksamhet

Årets resultat -25,4 38,3

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster¹ 16,2 23,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -9,2 62,1

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -315,7 -125,5

Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager 0,2 0,2

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 25,0 14,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -299,7 -49,2

Investeringsverksamhet

Investering i byggnader 0,0 0,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19,4 -33,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,3 1,5

Kassaflöden från investeringsverksamheten -19,1 -32,0

Årets kassaflöde -318,8 -81,2

Likvida medel vid årets början 567,6 648,8

Likvida medel vid årets slut 248,8 567,6

Förändring likvida medel -318,8 -81,2

1Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 16,2 23,8

Justering för avskrivningar 24,0 21,6

Justering för utrangeringar 0,0 6,1

Justering för gjorda pensionsavsättningar -7,8 -3,9

Justering marknadsvärdesförändring av fonder 0,0 0,0
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Fordringar 
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar som är 
förfallna mer än 90 dagar har skrivits ned.

Pensioner 
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all pension för utryckande 
personal, SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. Bakgrunden till tillämpad redo-
visningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad fick förbundet 
ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms stad betalade vid över-
låtelsen till förbundet det belopp som enligt regelverket (den lagstadgade blandmodellen) 
redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms stad. Då förbundet erhållit ersättning 
för det pensionsåtagande som är hänförligt till den personal som övertagits från Stock-
holms stad redovisar förbundet detta som en avsättning. 

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i före detta Södra Roslagens brandför-
svarsförbund (SRB) för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen 
faktureras dessa kommuner. Upplysningar om pensionsförpliktelse lämnas i not i balans-
räkningen. Inga medel finns formellt avsatta till pensioner, utan dessa åter lånas i verksam-
heten (del av likviditeten) till att finansiera investeringar utan att förbundet behöver ta upp 
extern finansiering. 

Poster inom linjen 
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och an-
svarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges 
i direkt anslutning därtill. 

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen re-
dovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden 
som är äldre än 1998.

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter 2022 2021

Lokalhyror och arrenden 5,7 4,9

Konsulttjänster 20,4 20,2

Extern utbildning 4,2 4,3

Övriga intäkter 16,8 13,3

Summa 47,1 42,7

Not 2 Verksamhetens kostnader 2022 2021

Reparationen och underhåll1 14,0 14,2

Entreprenad, köp av verksamhet 10,3 10,5

Bränsle, el och vatten 7,5 7,2

Konsulttjänster 12,2 10,7

Övriga kostnader 93,5 81,9

Summa 137,5 124,5

1 Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastighet m.m.

Not 3 Medlemsavgifter 2022 2021

Danderyd 14,0 14,1 

Lidingö 20,4 20,4 

Solna 34,8 34,5 

Stockholm 407,1 406,5 

Sundbyberg 22,0 21,8 

Täby 31,1 30,8 

Vallentuna 20,2 20,2 

Vaxholm 5,9 5,9 

Värmdö 26,3 26,1 

Österåker 24,6 24,1 

Summa 606,4 604,4 
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Not 4 Finansiellla intäkter och kostnader 2022 2021

Finansiella intäkter

Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar 4,8 31,3

Övriga finansiella intäkter 1,9 0,0

Summa 6,7 31,3

Finansiella kostnader

Ränta, KPA 11,6 7,6

Övriga kostnader 0,2 0,4

Orealiserade förluster finansiella omsättningstillgångar 30,4 0,0

Summa 42,1 8,0

Not 5 Eget kapital 2022 2021

Eget kapital 189,2 214,6

Årets resultat -25,4 38,3

Övrigt eget kapital 214,6 176,3

Not 6 Anläggningstillgångar 2022 2021

Byggnader/anläggningar

IB anskaffningsvärde 61,3 61,3

Årets investeringar 0,6 0,0

Utrangering och avyttring 0,0 0,0

UB anskaffningsvärde 61,9 61,3

IB ackumulerade avskrivningar -24,8 -23,2

Utrangering och avyttring 0,0 0,0

Årets avskrivningar -1,5 -1,6

UB ackumulerade avskrivningar -26,3 -24,8

Summa byggander/anläggningar 35,6 36,5

Not 6 Anläggningstillgångar fortsättning 2022 2021

Fordon/material

IB anskaffningsvärde 372,3 364,5

Årets investeringar 14,8 27,7

Korrigering anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret 0,0 0,0

Utrangering och avyttring -7,2 -19,9

UB anskaffningsvärde 379,9 372,3

IB ackumulerade avskrivningar -196,5 -198,2

Korrigering värdeminskning, enligt anläggningsregistret 0,0 0,0

Utrangering och avyttring 7,2 19,6

Årets avskrivningar -19,7 -17,8

UB ackumulerade avskrivningar -209,0 -196,5

Summa fordon/material 170,9 175,9

IT

IB anskaffningsvärde 68,3 62,5

Årets investeringar 4,0 5,8

UB anskaffningsvärde 72,3 68,3

IB ackumulerade avskrivningar -59,0 -57,3

Utrangering och avyttring 0,0 0,5

Årets avskrivningar -2,8 -2,2

UB ackumulerade avskrivningar -61,8 -59,0

Summa IT 10,5 9,3

Summa anläggningstillgångar 216,9 221,6
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Not 10 Pensionsskuld och avsättning 2022 2021

Avsättning

Avsatt pensioner 375,1 377,3

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse 16,3 20,3

Avsatt löneskatt 94,9 96,5

Summa avsättning 486,3 494,1

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser f.d. SRB1 39,6 41,7

Ansvarsförbindelse löneskatt 9,6 10,1

Summa ansvarsförbindelser 49,2 51,8

Summa avsättningar och ansvarsförbindelser 535,5 545,9

1Ansvarsförbindelser f.d. SRB. Belopp inklusive löneskatt
Danderyd 9,0 9,5
Täby 18,0 19,0
Vallentuna 8,2 8,6
Vaxholm 3,0 3,2
Österåker 11,1 11,7
Summa 49,2 51,8

Not 11 Årets förändring inklusive löneskatt 2022 2021

Summa avsättningar -7,8 3,9

Summa ansvarsförbindelse -2,6 1,0

Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser -10,4 4,9

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 2022 2021

Andra kortfristiga fordringar 18,5 14,9

Ingående mervärdesskatt 9,8 7,5

Summa 28,3 22,4

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022 2021

Förutbetalda kostnader 24,3 19,1

Upplupna intäkter 10,5 4,5

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,0 0,0

Summa 34,9 23,6

Not 9 Kortfristiga placeringar 2022 2021

Storbrand Sverige Plus A 54,7 85,1

Storbrand Sverige Plus B 63,9 0,0

Öhmans Etisk Emerging A 36,2 4,1

Öhmans Etisk Emerging B 24,4 0,0

Öhmans Global Marknad Hållbar A 3,7 47,6

Öhmans Global Marknad Hållbar B 3,5 0,0

Ränteplacering 250,0 0,0

Summa 436,3 136,8
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022 2021

Upplupen löneskatt pensioner 19,5 16,3

Förutbetalda intäkter 23,2 18,3

Förutbetalda intäkter medlemskommuner 110,6 101,1

Avgiftsbetämd ålderspension 18,3 17,8

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21,2 25,5

Summa 192,8 179,0

Not 15 Leasingåtaganden 2022 2021

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal  
överstigande 3 år

Minimileasingavgifter

med förfall inom 1 år 0,0 0,0

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0

med förfall senare än 5 år 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

Avtal med ett värde understigande 100 tkr har klassificeras som operationella även om de i övrigt 
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Not 16 Fastigheter 2022 2021

Avser lokaler, indexuppräknade

med förfall inom 1 år 0,0 0,0

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 18,2 25,3

med förfall senare än 5 år 206,7 164,6

Summa 224,9 189,9

Not 12 Pensionsförpliktelser Belopp Löneskatt
Belopp inkl. 

löneskatt

Analys pensionsskuldens förändring jan–dec 2022

Avsättning pensioner, IB 397,6 96,5 494,1

Ränteuppräkning 3,8 0,9 4,7

Basbeloppsuträkning 5,5 1,3 6,9

Utbetalning från avsättning -31,5 -7,6 -39,1

Intjänad SAP–R 15,9 3,9 19,8

Nya efterlevandepensioner 0,0 0,0 0,0

Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) 0,0 0,0 0,0

Avsättning pensioner, UB 391,3 95,0 486,3

Summa förändring under året -6,3 -1,5 -7,8

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB 41,7 10,1 51,8

Utbetalning från ansvarsförbindelse -4,5 -1,1 -5,6

Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) 2,4 0,6 3,0

Ansvarsförbindelse, UB 39,6 9,6 49,2

Summa förändring under året -2,1 -0,5 -2,6

Summa 430,9 104,6 535,5

Årets premie är 7,4 mnkr. Aktualiseringsgrad 100 %. Överskottsfond 0,0 kr.

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2022 2021

Skatteskuld 0,0 2,2

Falsklarm (medlemskommuner) 0,0 0,0

Mervärdesskatt 5,1 4,2

Avdragen skatt personal 6,6 6,9

Övrigt 0,0 0,2

Summa 11,7 13,5
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Förväntad utveckling
De kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av den demografiska utveck-
lingen. Fram till 2030 bedömer SCB att antalet äldre kommer att öka kraftigt samtidigt 
som befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att öka i alls samma takt. Det kommer att 
påverka utvecklingen av skatteintäkter och tillgången till personal. Men det ger även en 
förskjutning av riskbilden där riskgrupper finns utspridda på flera platser i samhället. Det 
ställer i sin tur krav på prioritering, effektivisering och utveckling av verksamheter och 
arbetssätt i kommunerna. Det gäller även räddningstjänsten som är en viktig del av den 
kommunala verksamheten. 

Även om den traditionella verksamheten, att reaktivt rycka ut och snabbt vara på plats när 
en olycka har skett, fortsatt kommer att vara en viktig grund i uppdraget kommer även kra-
ven på att arbeta mer förebyggande och långsiktigt att öka. Att komma in tidigare och arbe-
ta förebyggande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet kommer att bli viktigare för 
att kunna möta en mer komplex tillvaro med förtätning av städer, klimatförändringar och 
demografiska utmaningar. Det innebär att räddningstjänsten kommer att behöva möta nya 
utmaningar samtidigt som vi behöver bevara förmågan till akuta räddningsinsatser. 

Det finns också många omvärldsfaktorer som påverkar räddningstjänsten. Dels påverkar 
fortfarande efterdyningarna av coronapandemin räddningstjänsten med störda leverens-
kedjor och perioder av sjukfrånvaro. Men kanske framför allt påverkas vi av Rysslands inva-
sion av Ukraina som, utöver det förändrade säkerhetspolitiska läget, finansiell instabilitet 
och ökade energipriser, sätter ljuset på behovet av att återuppbygga det svenska totalför-
svaret. Svensk kommunal räddningstjänst är en av de absolut viktigaste hörnstenarna i det 
svenska totalförsvaret och de närmaste åren kommer påverkas av återuppbyggnaden i stor 
utsträckning. Det förändrade säkerhetspolitiska omvärldsläget kommer därigenom ställa 
nya och utökade krav på räddningstjänsten som samhällsviktig verksamhet vid kris, höjd 
beredskap och ytterst krig.

På samma sätt som övrig offentlig sektor påverkas SSBF av en stigande inflation och finan-
siell instabilitet till följd av kriget i Ukraina och coronapandemin. Detta gör att de kom-
mande åren kommer bli utmanande och svårförutsägbara när det kommer till ekonomiska 
prognoser. Det har även precis kommit två nya pensionsavtal, dels AKAP-KR men även 
Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R). Effekten av dessa två pensionsavtal på 

förbundets ekonomi är svår att förutsäga då det beror på personliga val som medarbetarna 
gör. Därtill har det vid årsskiftet kommit en uppdatering i arbetstidsavtalet som kan kom-
ma att betyda en annan schemaläggning för vår personal i utryckningstjänst. Sammantaget 
gör dessa faktorer att förbundet på kort sikt har många osäkerhetsfaktorer i de ekonomis-
ka förutsättningarna. På lång sikt bedöms pensionsavtalen innebära säkrare prognoser för 
våra pensionskostnader.

Storstockholms brandförsvars räddningstjänstverksamhet har i grunden varit konstant se-
dan förbundsbildningen 2009. Förändringar i samhället och av riskbilden har balanserats 
med ett mer effektivt resursutnyttjande och i några fall genom direkta omdisponeringar av 
resurser och kompetenser. Till exempel tillskapades två rörliga taktiska räddningsenheter 
som genom en effektivare personalplanering enklare (och därigenom kostnadseffektivare) 
frigör stationerna för övning och utbildning. I några fall har omfattande satsningar behövt 
ske för att hantera nya utmaningar, varav den viktigaste måste anses vara utvecklingen 
av taktiskt agerande vid en terrorattack och andra former av pågående dödligt våld. Det 
ökade antalet insatser under tiden, från knappt 10 000 insatser vid förbundsbildningen till 
i dag cirka 12 000 insatser, pandemiåren undantagna, har även kunnat hanteras genom ett 
långtgående samarbete inom Räddningsregion östra Svealand. Antalet insatser väntas åter-
igen öka när pandemin klingar av allt mer. Den operativa insatsförmågan dimensioneras 
och normeras praktiskt av ett antal faktorer. Riskbilden, det vill säga vilka typer av risker 
som den operativa insatsförmågan ska möta i det geografiska ansvarsområdet, utgör grun-
den för en svensk kommunal räddningstjänst. Utöver riskbilden påverkas insatsförmågan 
direkt av lagstiftning, prioriteringar och avvägningar mellan effekt och kostnad. Vidare 
påverkas den operativa insatsverksamheten av avtal på arbetsmarknaden, föreskrifter och 
bestämmelser, exempelvis inom området arbetsmiljö. 

Handlingsprogrammet för 2022–2023 är utformat på så sätt att det ska vara tydligt vilken 
förmåga vi har att hantera de risker som finns i samhället, där vår främsta uppgift är att 
förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Det visar även att vi med en ekonomi 
i balans ska vara en framåtsträvande och vidsynt organisation som fortsatt ska placera 
Storstockholms brandförsvar i framkant i räddningstjänstsverige. Handlingsprogrammets 
inriktningar styr och vägleder vårt arbete och vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet 
för de som bor och vistas i våra medlemskommuner. Under 2023 kommer ett arbete med 
att uppdatera handlingsprogrammet påbörjas.
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Anskaffningar inom investeringsbudget

Typ av anskaffning Leverantör Leveranstid Beställningsbelopp (mnkr)

Brandbåt Rabalder Marell Boats Sweden AB december 2022 6,2

Två stegbilar Sala Brand AB april 2022 2,9

Två stegbilar Sala Brand AB maj 2022 2,9

Personalplaneringssystem Multisoft AB juni-november 2022 2,9
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Statistik räddningsinsatser eller andra uppdrag

Nedan redovisas totala antalet larm Storstockholms brandförsvar larmats till de senaste 
fyra åren samt några av de vanligaste insatstyperna. Därefter redovisas motsvarande statis-
tik per medlemskommun.

Insatsstatistik, alla medlemskommuner 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 6 6 12 5

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 10 251 9 936 9 868 10 899

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 645 674 645 748

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 3469 3436 3181 3750

Trafikolyckor 667 671 663 799

Hjärtstoppslarm 1155 922 804 840

Självmord/försök 210 201 200 172

varav trafikolycka med avsikt 28 26 29 33

Anlagda bränder 411 410 560 697

varav brand i byggnad 141 103 120 131

varav brand ej i byggnad 270 307 440 566

Skolbränder¹ 58 59 63 60

varav anlagda 31 22 31 34

1Skola 38 43 45 45
varav anlagda 22 17 24 25
Förskola 20 15 17 13
varav anlagda 9 5 6 8
Fritidsgård 0 1 1 2
varav anlagda 0 0 1 1
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Insatsstatistik, Danderyds kommun 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 1 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 228 252 233 262

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 11 11 14 21

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 116 134 108 125

Trafikolyckor 15 15 10 13

Hjärtstoppslarm 23 10 18 17

Självmord/försök 2 1 2 3

varav trafikolycka med avsikt 1 1 3 0

Anlagda bränder 2 3 11 10

varav brand i byggnad 0 0 3 4

varav brand ej i byggnad 2 3 8 6

Skolbränder¹ 0 1 2 1

varav anlagda 0 0 1 1

1Skola 0 1 2 1
varav anlagda 0 0 1 1
Förskola 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Lidingö stad 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 272 239 212 280

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 19 19 21 27

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 69 75 70 75

Trafikolyckor 19 22 9 21

Hjärtstoppslarm 52 23 23 32

Självmord/försök 3 5 5 3

varav trafikolycka med avsikt 0 0 0 0

Anlagda bränder 8 5 11 9

varav brand i byggnad 3 3 3 2

varav brand ej i byggnad 5 2 8 7

Skolbränder¹ 0 1 2 1

varav anlagda 0 0 1 0

1Skola 0 1 1 1
varav anlagda 0 0 1 0
Förskola 0 0 1 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
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Insatsstatistik, Solna stad 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 655 643 611 697

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 27 23 28 29

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 320 298 260 301

Trafikolyckor 49 51 50 62

Hjärtstoppslarm 58 55 41 50

Självmord/försök 8 14 6 8

varav trafikolycka med avsikt 5 4 1 1

Anlagda bränder 17 20 23 32

varav brand i byggnad 10 6 3 5

varav brand ej i byggnad 7 14 20 27

Skolbränder¹ 4 5 3 3

varav anlagda 3 4 1 1

1Skola 4 5 3 3
varav anlagda 3 4 1 1
Förskola 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Stockholms stad 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 4 5 8 4

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 6607 6487 6473 7212

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 353 395 381 454

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 2387 2383 2208 2625

Trafikolyckor 334 334 334 450

Hjärtstoppslarm 805 645 556 586

Självmord/försök 119 129 133 105

varav trafikolycka med avsikt 17 15 19 25

Anlagda bränder 245 290 372 483

varav brand i byggnad 81 76 92 96

varav brand ej i byggnad 164 214 280 387

Skolbränder¹ 30 28 37 37

varav anlagda 14 12 18 25

1Skola 17 22 25 26
varav anlagda 8 8 11 17
Förskola 13 6 11 10
varav anlagda 6 4 6 7
Fritidsgård 0 0 1 1
varav anlagda 0 0 1 1
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Insatsstatistik, Sundbybergs stad 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 273 284 280 317

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 17 26 31 23

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 82 100 93 114

Trafikolyckor 18 17 11 13

Hjärtstoppslarm 37 24 32 33

Självmord/försök 2 1 3 2

varav trafikolycka med avsikt 1 0 0 3

Anlagda bränder 23 18 16 32

varav brand i byggnad 6 5 4 6

varav brand ej i byggnad 17 13 12 26

Skolbränder¹ 1 3 0 2

varav anlagda 1 1 0 1

1Skola 1 1 0 1
varav anlagda 1 1 0 1
Förskola 0 1 0 1
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 1 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Täby kommun 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 523 453 458 512

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 27 28 19 15

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 213 180 194 215

Trafikolyckor 48 30 41 41

Hjärtstoppslarm 50 55 30 42

Självmord/försök 9 4 3 2

varav trafikolycka med avsikt 0 0 1 2

Anlagda bränder 26 17 29 45

varav brand i byggnad 5 5 5 5

varav brand ej i byggnad 21 12 24 40

Skolbränder¹ 6 7 3 3

varav anlagda 4 1 2 2

1Skola 5 5 3 2
varav anlagda 3 1 2 1
Förskola 1 2 0 1
varav anlagda 1 0 0 1
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
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Insatsstatistik, Vallentuna kommun 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 0 1

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 255 252 248 258

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 17 16 15 21

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 56 65 46 63

Trafikolyckor 38 51 43 42

Hjärtstoppslarm 30 26 21 17

Självmord/försök 5 3 2 2

varav trafikolycka med avsikt 0 2 1 0

Anlagda bränder 13 14 30 18

varav brand i byggnad 3 2 2 3

varav brand ej i byggnad 10 12 28 15

Skolbränder¹ 1 3 3 3

varav anlagda 1 1 2 2

1Skola 1 2 2 2
varav anlagda 1 1 2 2
Förskola 0 1 1 1
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Vaxholms stad 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 1 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 101 92 97 74

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 12 9 2 3

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 24 15 31 28

Trafikolyckor 8 17 9 6

Hjärtstoppslarm 4 8 2 3

Självmord/försök 0 1 1 0

varav trafikolycka med avsikt 0 1 0 0

Anlagda bränder 3 6 6 3

varav brand i byggnad 1 0 0 1

varav brand ej i byggnad 2 6 6 2

Skolbränder¹ 0 1 0 1

varav anlagda 0 0 0 0

1Skola 0 0 0 1
varav anlagda 0 0 0 0
Förskola 0 1 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

438



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2022 – 57 –

Insatsstatistik, Värmdö kommun 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 1 0 2 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 420 384 368 394

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 26 26 26 26

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 75 78 65 85

Trafikolyckor 49 46 38 45

Hjärtstoppslarm 29 32 33 23

Självmord/försök 2 5 3 4

varav trafikolycka med avsikt 0 1 1 0

Anlagda bränder 18 15 23 19

varav brand i byggnad 1 3 5 1

varav brand ej i byggnad 17 12 18 18

Skolbränder¹ 1 3 8 1

varav anlagda 0 2 5 0

1Skola 0 2 5 1
varav anlagda 0 1 5 0
Förskola 0 1 3 0
varav anlagda 0 1 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Österåkers kommun 2022 2021 2020 2019

Antal omkomna vid brand 0 0 1 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 350 301 373 318

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 17 22 19 23

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 76 59 77 77

Trafikolyckor 27 40 63 39

Hjärtstoppslarm 45 31 38 24

Självmord/försök 5 3 3 3

varav trafikolycka med avsikt 0 1 1 0

Anlagda bränder 20 17 34 27

varav brand i byggnad 2 2 1 3

varav brand ej i byggnad 18 15 33 24

Skolbränder¹ 2 1 1 1

varav anlagda 1 1 0 0

1Skola 2 0 1 1
varav anlagda 1 1 0 0
Förskola 0 1 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

439



Vi skapar trygghet!

440



 
 

Tjänsteutlåtande 
2023-03-07 

Änr KS 2023/66.042 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Ekonomiskt utfall januari-februari 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 7,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 
8,1 mnkr.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på vakanta 
tjänster samt allmänt lägre kostnader i början på året.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på 
färre SÄBO-placeringar och barnplaceringar jämfört med budget. Det som drar ned resultatet är 
underskott inom hemtjänstverksamheten.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2023
Budget 

jan-feb 2023
Budgetavv 

jan-feb 2023

115 KS-Kommunledning -13 095 -14 464 1 369

217 Socialnämnd -33 324 -33 635 311

315 Barn och utbildningsnämnd -56 284 -59 213 2 929

411 Stadsbyggnad -1 791 -2 178 386

514 Teknik, Fritid -9 831 -10 320 489

Delsumma verksamheter -114 325 -119 811 5 485

112 KS Finans 122 220 119 620 2 600

Total 7 894 -190 8 085

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,9 mnkr. Överskottet beror dels på 
lägre volymer/ barn och elever jämfört med budget, dels mindre behov av verksamhetsstöd och 
tilläggsbelopp jämfört med budget.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Överskottet beror på att alla 
budgetsatsningar som gjordes inför 2023 ännu inte är fullt nyttjade. Rekryteringar av tjänster pågår.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Överskottet beror på 
flera olika mindre poster och säsongsvariationer.  

Finansansvaret 

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på högre 
skatteavräkning för 2022, dels lägre räntekostnader jämfört med budget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2023 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK 

442



 
 

Tjänsteutlåtande 
2023-02-28 

Änr KS 2023/51.003 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad antas. 

Sammanfattning 
Kommunens arkivreglemente utgör grunden för att kommunens verksamheter ska kunna fullgöra sitt 
ansvar för hantering av allmänna handlingar. Nuvarande reglemente är från 2012 och är i behov av en 
uppdatering. Dokumentet byter också namn från Reglemente för hantering av allmänna handlingar till 
Arkivreglemente för Vaxholms stad för att på ett tydligare vis knyta an till kommunens arkivmyndighet 
som i Vaxholms stad utgörs av kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården inom 
kommunen. Kommunens arkivreglemente utgör grunden för att kommunens verksamheter ska kunna 
fullgöra sitt ansvar för hantering av allmänna handlingar. Arkivreglementet fastställer också hur 
kommunens interna arkivorganisation ska organiseras och hur roller och ansvarsområden ska definieras. 
Nuvarande reglemente är ifrån 2012 och är i behov av en uppdatering.  

Förslag till reviderat arkivreglemente har tagits fram med förtydliganden kring chefernas arkivansvar 
samt att den interna arkivorganisationen konkretiserats med tydligare ansvarsgränser och uppgifter. 
Vidare har arkivreglementet försetts med tydligare hänvisningar till relevant lagstiftning inom området. 
En tydligare betoning på att arkivreglementet är teknikneutralt och omfattar allmänna handlingar 
analoga så väl som digitala. Slutligen har språkbruk och disposition moderniserats. 

Dokumentet byter också namn från Reglemente för hantering av allmänna handlingar till 
Arkivreglemente för Vaxholms stad. Arkivreglementet ses över årligen av stadsarkivarien och revideras 
vid behov. 

 

 

 

Kommunledningskontoret 
Björn Nyberg 
Arkivarie 
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Bedömning 

Arkivreglementet är kommunens tolkning och anpassning av Arkivlag och Arkivförordning. Med ett 
uppdaterat arkivreglemente får kommunens verksamheter bättre förutsättningar att på ett rättssäkert 
sätt hantera sina allmänna handlingar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Björn Nyberg, 2023-02-28   

Reviderat arkivreglemente för Vaxholms stad                                                                                                                                    

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet, stadsarkivet 

För kännedom: Kanslichef, stadsarkivarien 
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Inledning 

Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller 
för den kommunala arkivvården inom Vaxholms stad följande reglemente, meddelat med stöd av 
16 § arkivlagen. 

Syftet med arkivreglementet är att fastställa hur arkivhanteringen i Vaxholms stad ska organiseras 
samt att anpassa arkivfunktionens roll till kommunens organisation och tydliggöra omfattning och 
gränsdragning för arkivmyndighetens ansvar och roll. Genom arkivreglementet stipuleras vilka 
uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka befogenheter som står till förfogande för att 
säkerställa att Vaxholms stad erhåller en god, långsiktig och juridiskt säkerställd arkivvård. 

1 § Tillämpningsområde (1,2 och 2a §§ arkivlagen) 
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter 
avses i reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder samt kommunrevisionen. 

Reglementet gäller även för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar 
ett rättsligt bestämmande inflytande. 

2 § Arkivmyndighetens ansvar (7–9 §§ arkivlagen) 
I Vaxholms stad är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över 
arkivvården hos kommunens myndigheter, och ansvarar för vården av de arkiv som 
arkivmyndigheten övertagit. Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett stadsarkiv där överlämnade 
handlingar bevaras/förvaras. De handlingar som arkivmyndigheten övertar är sådana handlingar 
som ska bevaras för alltid och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom 
kommunens myndigheter. 

Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till stadsarkivarien. Stadsarkivet är 
arkivmyndighetens verkställande organ och ska under arkivmyndigheten: 

• Minst vartannat år inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under 
arkivmyndighetens tillsyn. Vid inspektionen ska myndighetens arkivredogörare delta. 
Arkivmyndigheten får i samband med inspektion förelägga den granskade myndigheten 
att åtgärda eventuella brister i arkivvården. Även kommunstyrelsens förvaltning lyder 
under arkivmyndighetens tillsyn. 

• Utfärda de rutiner och riktlinjer som behövs för att kommunen ska ha en god arkivvård. 
• Ge råd i arkivfrågor till kommunens myndigheter och bolag. 
• Vårda och tillgängliggöra handlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. 
• Anordna utbildningar och erbjuda handledning för personal inom kommunens 

verksamheter, som på olika sätt hanterar arkivfrågor. 
• Främja stadsarkivets tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och 

forskning. 
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3 § Leveransstopp 
Arkivmyndigheten har rätt att utfärda leveransstopp om en myndighet vill överlämna handlingar till 
kommunarkivet som inte iordningställts enligt beslutad dokumenthanteringsplan och 
arkivmyndighetens övriga rutiner och riktlinjer. 

4 § Myndigheternas arkivansvar (4 § arkivlagen) 
Varje myndighet ansvarar för att deras arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av 
5–11 § i detta reglemente. Detta gäller pappershandlingar såväl som digital information. 

Hos varje myndighet ska det finnas en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för 
fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten. 

4.1. Arkivansvariga 
Den som är arkivansvarig har till uppgift att belysa och påverka arkivfrågor så att finansiella och 
personella resurser avsätts för relevant arkivarbete. Den arkivansvarige ska, om inte annat 
redovisas i myndighetens arkivredovisning, vara en tjänsteperson på chefsnivå. 

I uppdraget som arkivansvarig inom Vaxholms stad ingår att: 

• Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente efterlevs inom 
myndigheten. 

• Beakta arkivfrågor vid organisationsförändringar, budgetarbete samt vid utveckling av IT-
stöd och övrig planering. 

• Samråda med arkivmyndigheten i de frågor som preciseras nedan (se även 11 § Samråd) 
• Ansvara för att eventuella brister inom myndighetens arkivvård blir åtgärdade – vare sig det 

är arkivmyndigheten som förlägger detta i samband med tillsyn, eller om bristerna 
uppmärksammas internt inom myndigheten. 

• Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar. 
• Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hanteringen av allmänna 

handlingar i såväl pappersform som digital form. 
• Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och 

arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade. 
• Ansvara för att handlingar som ska överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering 

levereras enligt arkivmyndighetens krav. 
• Tillse att beslutad gallring verkställs. 

4.2. Arkivredogörare 
Den arkivansvarige utser myndighetens arkivredogörare. De personer som utses ska ha god 
kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner. 
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Varje myndighet väljer om denna vill ha en eller flera arkivredogörare. Om myndigheten har flera 
arkivredogörare är det praktiskt att utse en huvudarkivredogörare med samordningsansvar. 

I uppdraget som arkivredogörare inom Vaxholms stad ingår att: 

• Ha god kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av 
allmänna handlingar. 

• Vårda myndighetens handlingar enligt arkivmyndighetens riktlinjer, 
• Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning. 
• Verkställa beslutad gallring. 
• Tillse att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen och göra arkivansvarig 

uppmärksam på om dokumenthanteringsplanen behöver revideras. 
• Förbereda och genomföra överlämning av handlingar till stadsarkivet enligt stadsarkivets 

anvisningar. 

4.3. Chefernas ansvar  
Respektive chef – på samtliga nivåer inom kommunens myndigheter och bolag – ansvarar för att 
verksamhetens allmänna handlingar vårdas enligt lagstiftningen och detta reglemente. Vidare 
ansvarar chefen för kontinuerlig uppföljning av verksamhetens arkiveringsarbete, liksom att 
personalen är informerad om vad som gäller för hanteringen av allmänna handlingar. 
4.4. Handläggarens ansvar 
Den enskilde handläggaren ansvarar för att handlingarna i dennes ärende hanteras enligt relevant 
lagstiftning och detta reglemente. Om ärendet hanteras inom en fysisk pappersakt ansvarar också 
handläggaren för rensning av ärendeakten. 

5 § Redovisning av arkiv (6 § 1–2 st arkivlagen och 4 kap. OSL) 
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan samt en arkivbeskrivning. 
Arkivmyndigheten ska utfärda riktlinjer för upprättande av dessa dokumenttyper. 

5.1 Arkivbeskrivning 
Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ska innehålla uppgifter om: 

• Myndighetens organisation och huvudsakliga uppgifter 
• Myndighetens tillkomst och historik 
• Sökingångar till myndighetens arkiv 
• De viktigaste handlingstyperna hos myndigheten 
• Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess 
• Myndighetens arkivorganisation 
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Arkivbeskrivningen ska efter samråd med stadsarkivarien beslutas av respektive myndighet. Om 
myndigheten skulle upphöra ska en kopia av samtliga beslutade versionen av arkivbeskrivningen 
medfölja slutleverans till stadsarkivet. 

5.2 Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella 
allmänna handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, en dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplanen ska efter samråd med stadsarkivarien beslutas av respektive 
myndighet. Dokumenthanteringsplanen ska följas upp för eventuell revidering minst en gång per år 
enligt stadsarkivets anvisningar. 

6 § Rensning (6 § 4 st. arkivlagen) 
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna, t ex kopior, utkast, och post it-lappar. Rensas bort ska också material som på sikt 
kan skada handlingarna, t ex plastfickor, gem eller gummiband. 

Rensning ska senast göras i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av en person med 
stor kännedom om de handlingar som har betydelse för förståelsen av ärendet. 

7 § Gallring och bevarande (3 § och 9 – 10 §§ arkivlagen) 
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Det kan 
vara tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det är av vikt att detta kan motiveras. Vid gallring 
ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet och att 
bevarat material ska tillgodose: 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar 
• Behovet av information för rättskipning  
• Forskningens behov 
• Den egna verksamhetens behov av information 

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten. 
Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar arkivmyndigheten om gallring. 
Gallringsbeslut redovisas i dokumenthanteringsplanen för respektive myndighet. 

Handlingar som ska gallras ska förstöras, vilket gäller för både pappershandlingar och digitala 
handlingar. Sekretessbelagda handlingar ska förstöras under kontroll. 

 

 

8 § Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p och 6 § 3 st 
arkivlagen) 
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Handlingar som ska bevaras ska framställas med material, format och metoder som garanterar 
informationens beständighet och framtida läsbarhet. Stor hänsyn ska tas till att man framgent ska 
kunna överföra uppgifterna till en annan databärare.  

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär att arkivet och 
arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, fukt, vatten, skadedjur, brand, förstörelse 
och stöld. Detta avser både själva arkivlokalen och de verksamhetssystem som innehåller 
information som ska bevaras. 

Om en myndighet saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvara sina handlingar utanför sitt 
ordinarie arkiv så ska denna förvaring ge motsvarande skydd. 

Närmare anvisningar om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 

9 § Överlämnande av arkivhandlingar (9 § och 14 – 15 §§ 
arkivlagen) 
Stadsarkivet är benämningen på Vaxholms stads arkiv för slutligt bevarande av kommunens 
allmänna handlingar. Då arkivhandlingar som ska bevaras inte längre behövs för den löpande 
verksamheten inom en myndighet så ska de efter överenskommelse och i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen överlämnas till stadsarkivet. Detta ska alltid bekräftas med 
undertecknande av båda parter via ett reversal som tillhandahålls av stadsarkivet och varav båda 
parter erhåller varsitt exemplar. 

10 § Utlåning av arkivhandlingar 
Arkivmyndigheten får låna ut arkivhandlingar i pappersform till kommunala eller statliga 
myndigheter för tjänste- och vetenskapliga ändamål.  

Alla utlån som äger rum ska dokumenteras i form av ett undertecknande av en lånesedel som 
tillhandahålls av stadsarkivet. 

Ett utlån ska alltid ha en bestämd tidsfrist och ske enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 

I möjligaste mån ska utlåning av arkivhandlingar i pappersform begränsas, till förmån för ett 
utlämnande på digital väg. 

Låntagare av arkivhandlingar ska tillse att handlingarna under lånetiden hanteras varsamt, så att 
förluster och skador inte uppkommer. Låntagaren ska också se till att arkivhandlingarna återlämnas 
efter det att lånetiden gått ut. Låntagaren får inte i sin tur låna ut arkivhandlingen. 

 

11 § Samråd (6 § arkivförordningen) 
Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor som påverkar 
myndighetens arkivbildning och arkivvård. Exempel på sådana frågor kan vara: 
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• Inrättande av nya arkivlokaler eller inköp av arkivutrustning 
• Formathantering och arkivbeständigt material 
• Införande av nya verksamhetssystem liksom avveckling av verksamhetssystem 

 

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten: 

• Inför beslut om gallring av information 
• Vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 
• Vid andra frågor kring arkivvård och hantering av sina allmänna handlingar där 

myndigheten är osäker på vad som gäller 

12 § Enskilda arkiv 
Stadsarkivet har möjlighet att ta emot och förvara handlingar från föreningar inom Vaxholms stad. 
Dessa handlingar ska ha ett särskilt kulturhistoriskt intresse och förklaringsvärde för förståelsen av 
Vaxholms utveckling och historia. Stadsarkivet äger rätt att avgöra vilka enskilda arkiv som kan tas 
emot.  
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Gemensam klassificeringsstuktur i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Gemensam klassificeringsstruktur för Vaxholms stad antas. 

Sammanfattning 
Vaxholms stad saknar idag en övergripande klassificeringsstruktur som utgångspunkt för att hantera 
kommunens informationsflöden. Klassificeringsstrukturen ska vara hierarkisk och systematiskt 
uppbyggd. Med en övergripande klassificeringsstruktur får kommunen ett verktyg att styra diarieföring 
och arkivering men kan också fungera som stöd för utvecklingsarbete inom kommunens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad saknar idag en övergripande klassificeringsstruktur som grund för arkivredovisningen och 
disposition för myndigheternas dokumenthanteringsplaner. Nuvarande arkivredovisning bygger på det 
allmänna arkivschemat från 1903 som är föråldrat och behöver ersättas av en ny struktur.  

Riksarkivets föreskrifter för en verksamhetsbaserad arkivredovisning trädde i kraft den 1 januari 2009 
och innebär att statliga myndigheters handlingar ska klassificeras och förtecknas efter processerna i 
myndigheternas verksamheter. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar även kommuner 
att ansluta sig till denna struktur.  

En klassificeringsstruktur är en strukturerad redovisning av kommunens verksamheter och dess 
underliggande arbetsprocesser. Den ska vara hierarkiskt och systematiskt uppbyggd för att bli ett 
verktyg som kan användas för att styra diarieföring och arkivering men också för analys och utveckling 
av kommunens arbetsprocesser.  

Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagstiftning som reglerar kommunernas verksamhet, inte hur 
organisationen i sig är konstruerad. Detta gör det lättare att hitta information från en viss verksamhet 
även om olika förvaltningar har ansvarat för verksamheten över tid. 
Informationen som skapas inom kommunens verksamheter blir därmed organisationsoberoende och 
påverkas inte av eventuella organisationsförändringar. 

Kommunledningskontoret 
Björn Nyberg 
Arkivarie 
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Klassificeringsstrukturen ska kunna systematiseras ner till ett punktnoterat schema. Schemat kan vidare 
användas som en ny form av diarieplan för registrering av ärenden och handlingar men kan även utgöra 
en struktur för framtida e-arkivering. 

Varje myndighet ska enligt Vaxholms stads arkivreglemente upprätta en dokumenthanteringsplan som 
reglerar hur den enskilda myndigheten hanterar sina allmänna handlingar. I Vaxholms stad kommer 
samtliga dokumenthanteringsplaner att införlivas i den nya gemensamma klassificeringsstrukturen och 
föreslås få den övergripande klassificeringsstrukturen enligt nedan. 

 

1. Styra och leda 
2. Verksamhetsstöd 
3. Bygga samhälle 
4. Barn och utbildning 
5. Vård och omsorg. 
6. Kultur och fritid 
7. Besöksnäring och näringsliv 
8. Särskilda samhällsinsatser 
9. Allmänna val och folkomröstningar 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Finansiering 
Föreslaget beslut kräver ingen finansiering utanför ordinarie ramar. 

Bedömning 
En gemensam klassificeringsstruktur för Vaxholms stad tydliggör kommunens verksamhetsområden och 
arbetsprocesser samt stabiliserar och underlättar informationshanteringen. Den utgör också ett bra 
verktyg för diarieföring, arkivredovisning samt struktur för framtida e-arkivering och fungerar även som 
ett användbart sökverktyg när medborgare söker information om kommunens olika 
verksamhetsområden och deras specifika uppdrag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Björn Nyberg. 2023-02-28 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Kansliet 

För kännedom: Kanslichef, Stadsarkivarien 

453



 
 

Tjänsteutlåtande 
2023-02-23 

Änr KS 2021/41.024 
1 av 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglemente för förtroendevalda 
i Vaxholms stad 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. I det fall ett bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads 

arvodesreglemente ska uppdraget anses ingå i årsarvodet. 
2.  Grundersättning ska endast utgå för sammanträden med nämnd/beredning/kommitté/råd.  
3. En förtroendevald som uppbär årsarvode kan för timmar överstigande det av kommunen 

arvoderade timantalet endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2022-04-25 § 17 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 
2023-2026. Efter att reglementet har börjat tillämpas har det uppkommit frågetecken kring hur vissa av 
bestämmelserna ska tolkas. Av 17 § i arvodesreglementet framgår att frågor om tolkning av 
bestämmelser i arvodesreglementet ska avgöras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin 
delgeringsordning p. 2.3 överlämnat denna beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

För att klargöra hur arvodesreglementet ska tillämpas överlämnar förvaltningen nedanstående tre 
områden för tolkning av arbetsutskottet.  

1. Arvode till lekmannarevisorer i bolag. 
2. Arvode vid andra sammankomster än sammanträden för nämnd/beredning/råd. 
3. Arvode till årsarvoderad för tid som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet. 

Förvaltningen föreslår, utifrån i tjänsteutlåtandet beskriven tolkning av de olika områdena, 
kommunstyrelsens arbetsutskott besluta följande:  

- I det fall ett bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads 
arvodesreglemente ska uppdraget anses ingå i årsarvodet. 

- Grundersättning ska endast utgå för sammanträden med nämnd/beredning/kommitté/råd.  
- En förtroendevald som uppbär årsarvode kan för timmar överstigande det av kommunen 

arvoderade timantalet endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Kommunsekreterare 
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Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2022-04-25 § 17 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 
2023-2026. Efter att reglementet har börjat tillämpas har det uppkommit frågetecken kring hur vissa av 
bestämmelserna ska tolkas. Av 17 § i arvodesreglementet framgår att frågor om tolkning av 
bestämmelser i arvodesreglementet ska avgöras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin 
delgeringsordning p. 2.3 överlämnat denna beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

För att klargöra hur arvodesreglementet ska tillämpas överlämnar förvaltningen nedanstående tre 
områden för tolkning av arbetsutskottet.  

1. Arvode till lekmannarevisorer i bolag. 
2. Arvode vid andra sammankomster än sammanträden för nämnd/beredning/råd. 
3. Arvode till årsarvoderad för tid som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet. 

Förvaltningens tolkning 
 
Arvode till lekmannarevisorer i bolag 

Ordförande i revisionen har inkommit med frågan kring vilken ersättning som utgår för 
lekmannarevisorer i kommunens hel- och delägda bolag.  

Bolagen fastställer själva sina arvoden till lekmannarevisorer, normalt på årsstämman. Antingen kan 
bolagen besluta att bestämmelserna i Vaxholms stads arvodesreglemente ska tillämpas eller att annan 
summa ska utgå för det specifika uppdraget.  

Av bilaga 1 till Vaxholms stads arvodesreglemente framkommer att Vaxholms stads revisor är 
årsarvoderade.  I arvodesreglementet ”Principer för arvodering” framgår att det fasta arvodet omfattar 
ersättning för allt som ingår i uppdraget och av 3 § framgår att årsarvodet för ett uppdrag fastställs med 
hänsyn till uppdragets omfattning.  

Då ingen annan skrivning finns kring revisorernas uppdrag gör förvaltningen tolkningen att i det fall ett 
bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads arvodesreglemente ska 
uppdraget anses ingå i årsarvodet. 

Arvode vid andra sammankomster än sammanträden för nämnd/beredning/kommitté/råd. 

I 2 § arvodesreglementet tydliggörs vilka sammanträden med mera som är arvodesberättigade och av 8 
§ arvodesreglementet framgår;  

Förtroendevalda har rätt till grundarvode för den första timmen av protokollförd närvaro vid 
sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timarvode för efterföljande timmar med belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1.  

Av bilaga 1 framgår att grundersättningen är 877 kr och att det per påbörjad halvtimme efter första 
timmen utgår 175 kr. Av bilaga 1 framgår vidare att grundersättningen inkluderar ersättning för första 
sammanträdestimmen samt 1,5 h för förberedelse/inställelse/återgång. 

Förvaltningen anser att reglementet kan tolkas på det sätt att för sammankomster som inte kräver 
inläsning ska ingen grundersättning utgå. Istället ska 175 kr per påbörjad halvtimme utbetalas från start. 
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Exempel på sådana sammankomster är konferenser, utbildningar, seminarium med mera. För att inte 
skapa en ny situation där förvaltningen behöver tolka vilka typer av sammankomster som är berättigade 
till grundersättning anser förvaltningen att reglementet bör tolkas som att endast sammanträden med 
nämnd/beredning/kommitté/råd berättigar till grundersättning. 

Med anledning av att sammanträdesarvodena är påtagligt högre och därav mer kostnadsdrivande 
jämfört med tidigare reglemente är det av vikt att denna fråga tolkas även ur ett budgetperspektiv. I det 
fall arbetsutskottet inte instämmer i förvaltningens bedömning behöver politiken ta ställning till om det 
ska initieras en revidering av arvodesreglementet, göras en justering av budget eller om det ska intas en 
restriktiv hållning kring deltagande på andra sammankomster än sammanträden med 
nämnd/beredning/kommitté/råd.  

Arvode till årsarvoderad för tid som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet 

I arvodesreglementet ”Principer för arvodering” framgår som ovan nämnts att det fasta arvodet 
omfattar ersättning för allt som ingår i uppdraget och av 3 § framgår att årsarvodet för ett uppdrag 
fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning. Av 15 § framgår att för förtroendevald som erhåller 
årsarvode utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid som överstiger det av kommunen 
arvoderade timantalet (periodiserat månadsvis) enligt bilaga 1. I reglementet finns inga andra 
bestämmelser om ersättning till förtroendevald som har årsarvoderat uppdrag.  

Utifrån ovanstående gör förvaltningen tolkningen att en förtroendevald som uppbär årsarvode för 
timmar överstigande det av kommunen arvoderade timantalet endast kan få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Förvaltningen föreslår, utifrån beskriven tolkning av de olika områdena, kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta följande:  

- I det fall ett bolag, för lekmannarevisorerna, tillämpar bestämmelserna i Vaxholms stads 
arvodesreglemente ska uppdraget anses ingå i årsarvodet. 

- Grundersättning ska endast utgå för sammanträden med nämnd/beredning/kommitté/råd.  
- En förtroendevald som uppbär årsarvode kan för timmar överstigande det av kommunen 

arvoderade timantalet endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdshetsperspektiv.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-23 
Bilaga 1 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet 

För kännedom: hr@vaxholm.se 
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1.PRINCIPER FÖR ARVODERING   

Utöver vad som stadgas i Kommunallagen 5 kap. avseende förmåner, gäller följande principer för 
arvodering av förtroendevalda i Vaxholms Stad. 

Med förtroendevalda avses i Kommunallagen; ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
nämnder och de beredningar som fullmäktige och nämnder tillsätter. Reglementet omfattar även 
partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och i förekommande fall även justeringsperson. 

Arvoden för förtroendevalda syftar till att ge skälig ersättning för förväntat utfört arbete. 
Åligganden för nämndordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, nämndledamöter och ersättare, 
gruppledare samt för justeringsperson framgår av arvodesreglementets bilaga 2. 

Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av bedömt behov av arbetsinsats till viss 
procentandel av ett basarvode. Procentandel och arvodesbelopp framgår av bilaga 1. 

Basarvodet fastställs utifrån det arvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. 
Basarvodet utgör 85 % av riksdagsledamöternas arvode per år och justeras när deras arvode 
förändras. 

Fast arvode i form av årsarvode utgår normalt till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i 
nämnder och styrelser. Det fasta arvodet omfattar ersättning för allt som ingår i uppdraget. 

Sammanträdesarvodet omfattar även ersättning för genomläsning av underlag, inställelse-återgång 
samt övriga förberedelser inför aktuellt sammanträde. Närvaro ska premieras. Därför utgår som 
huvudregel endast ersättning vid närvaro. 

Arvode till gruppledare ska utformas så att alla partier representerade i kommunfullmäktige ges 
skälig ekonomisk möjlighet att utföra gruppledaruppdraget. 

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 
Där annat inte sägs nedan gäller arvodesreglementet för kommunens förtroendevalda med aktiva 
uppdrag enligt kommunens förtroendemannaregister.  

Förtroendevalda med uppdrag och ersättning från annat organ än Vaxholms Stad (ex. Attunda 
Tingsrätt) ersätts ej för det uppdraget genom detta reglemente. 

2 § Arvodesberättigade sammanträden med mera 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt 8 § för; 

a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige och dess beredningar, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott liksom revisorernas 
sammanträden, 

b) av kommunfullmäktige eller nämnder beslutade protokollförda sammanträden 
c) av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens, 

informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande 
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som rör kommunal angelägenhet, möte med intresseorganisationer och råd, som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

d) restid i samband med förrättning enligt punkterna a) - c) ersätts vid sammanträden utanför 
kommunen, 

e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring inom 
socialtjänsten), 

f) justering av protokoll av annan ledamot än presidiet. 
 

3. FASTA ARVODEN  

3 § Årsarvoden 
Årsarvodet för ett uppdrag fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas 
upp med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning 
sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet. 

Årsarvoden för uppdrag framgår av bilaga 1. 

4 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet 
Kommunalrådets årsarvode avser samtliga kommunala uppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 15 betalas inte till kommunalrådet. Ersättning 
för sammanträden enligt § 8 betalas inte till kommunalrådet. 

Kommunalrådet har rätt till ledighet enligt samma regler som gäller för anställda i Vaxholms stad. 
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar på uppdraget och godkännas av 
kommunstyrelsen. 

5 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i 
nämnd/styrelse och utskott som hör till denna 
I det fall ledamot har ordförande- eller vice ordförandeposten i både nämnd/styrelse och 
utskott/beredning ska enbart årsarvode för ordförande/vice ordförandeposten i nämnd/styrelse 
betalas. 

6 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m. 
Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en 
ersättare utsetts för årsarvoderad förtroendevald uppbär ersättaren arvode som motsvarar 
tjänstgöringstiden. 

Till valnämndens presidium utbetalas årsarvode endast under de år då det är valår. Till 
arvodeskommitténs presidium utbetalas årsarvode, fördelat per månad, för den period 
arvodeskommittén är aktiv. 

Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden, utgår arvode till och med den 
månad då entledigande beviljats. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på 
grund av att valbarhetshinder uppkommer. 
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Om årsarvoderad förtroendevald inte fullgör sitt uppdrag vad avser deltagande i sammanträden, 
beredningar eller fullgörande av någon av övriga uppgifter som är förenade med 
förtroendeuppdraget ska den månadsvisa utbetalningen av årsarvodet upphöra fram till den månad 
den förtroendevalde återigen fullgör de uppgifter som är förenade med uppdraget. 

7 § Kommunal pension 
För förtroendevalda finns det av kommunfullmäktige beslutade särskilda bestämmelser om 
kommunal pension.  
 

4. SAMMANTRÄDESARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

8 § Arvode för sammanträden 
Sammanträdesarvodet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas upp 
med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning sker 
vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet. 

Förtroendevalda har rätt till grundarvode för den första timmen av protokollförd närvaro vid 
sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timarvode för efterföljande timmar med belopp som 
fullmäktige beslutat bilaga 1.  

Arvode enligt reglementet ska betalas ut med samma belopp till tjänstgörande ledamöter, 
tjänstgörande och närvarande ej tjänstgörande ersättare. 

Måltidsuppehåll/rast om maximalt 30 minuter anses ingå i sammanträdestiden. 

9 § Ersättning för kostnader för resor 
Ersättning betalas inte för resekostnader vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för 
resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen utgår 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen. 

10 § Ersättning för kostnader för barntillsyn.  
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 
Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående och 
inte heller för tid då barnet vistas i förskolan/skolbarnomsorg. 

11 § Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk  
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes 
bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 

12 § Ersättning för särskilda kostnader för funktionshindrad  
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på 
annat sätt.   

13 § Ersättning för övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i §§ 9-12 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

14 § Ersättning för kompetensutveckling 
Resurser för kompetensutveckling, som är relevant för förtroendevalds uppdrag kan tillskjutas efter 
beslut i respektive nämnd inom nämnden beslutad ram. 

15 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner 
Förtroendevalda har enligt Kommunallagen rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
andra ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.  

För anställda utgår ersättning i enlighet med uppvisat avdrag av lön till en maxersättning 
motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1. Ersättning utgår för högst 8 timmar per 
dygn och utbetalas månadsvis mot uppvisat avdrag av lön och tid från respektive arbetsgivare. 

Beloppen för förlorad arbetsinkomst inkluderar ersättning för förlorad pensions- och 
semesterersättning.  

Ersättningen förutsätter att den förtroendevalde ej erhåller sammanträdesarvode för tiden i fråga. 
För förtroendevald som erhåller årsarvode utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid 
som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet (periodiserat månadsvis) enligt bilaga 1.  

Förtroendevald som inte är löneanställd, t.ex. egenföretagare, och som kan visa att arbetsinkomst 
förlorats på grund av uppdraget, har rätt till ersättning mot uppvisande av senast anmälda inkomst 
till Försäkringskassanhar till en maxersättning motsvarande fastställt basarvode per timme, enligt 
bilaga 1. 

5. UTBETALNING OCH TOLKNING  

16 § Hur man begär ersättning  
Arvoden och ersättningar enligt betalas ut utan föregående anmälan, om närvaro registrerats på 
kommunens närvarolistor. 

För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdestid, 
förluster eller kostnader. Sammanträdestid, förluster eller kostnader ska anmälas till kommunens 
personal/ekonomienhet. 
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Yrkande om ersättning enligt reglementet ska framställas senast inom sex (6) månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

17 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

18 § Utbetalning och återkrav 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut månatligen i 
efterskott. 

Om ett årsarvode har betalats ut till en förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ordning 
som föreskrivs i 6 § kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommunstyrelsen. 
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Arvoden och procentsatser från och med 2023  

Notera att summorna som utgår från riksdagsledamotsarvodet utgår från arvodet 2021 och kommer 
behöva uppdateras efter antagande och beslut om uppräkning av riksdagsledamotsarvode.  

Årsarvoden och övriga ersättningar under perioden 2023-2026 

Arvoden justeras varje år per den 1 januari i enlighet med riksdagsledamotsarvodets förändring närmast 
föregående år. 

Riksdagens ledamöter har från januari 2023 ett grundarvode på x kr/mån eller x kr/år. 

Vaxholms arvoden är uppräknade med x % mot föregående år, vilket motsvaras av 
riksdagsledamöternas uppräkningskvot mellan 2022 och 2023. 

 Riksdagsledamotsarvode 2021 Basarvode Vaxholms stad 2021 
(85 % av riksledamotsarvodet) 

Årsarvode  838 800 kr 712 980 kr  

Timmar 2080  2080  

Arvode/timme  403 kr  343 kr 

Anvisning: Arvodet för ett uppdrag beräknas genom att basarvodet per timme multipliceras med antalet 
timmar för uppdraget.  

Årsarvoden 2023-2026 
Kommunfullmäktige   

Andel (%) av 2080 timmar/år            Timmar Arvode 

Ordförande  8 %                 166  57 038  
Förste vice ordförande 4 %                                           83  28 519 
Andre vice ordförande 4 %                  83  28 519  

Gruppledararvode 

Gruppledararvode utgår till samtliga utsedda och skriftligen 
anmälda gruppledare sittande i kommunfullmäktige och  
fördelas enligt följande:  

Grundarvode      40 000 kr 
Per mandat (ersättning utgår för max 10 mandat)   5000 kr  

Gruppledare har rätt har dela gruppledararvodet med 
andra förtroendevalda inom respektive parti. 
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Kommunfullmäktiges valberedning 

Andel (%) av 2080 timmar/år            Timmar    Arvode 

Ordförande   0 %              0  0  

Arvodeskommittén  

Ordförande    2 %               42  14 260  

Revision  

Ordförande   7 %               146  49 909  
Ledamöter   4 %               83  28 519   

Kommunstyrelsen  

Ordförande   120 %               2496  855 876  
Förste vice ordförande  15 %               312  106 947  
Andre vice ordförande  15 %               312        106 947   

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ordförande   0 %                0  0  
Förste vice ordförande   0 %                0  0  
Andre vice ordförande   0 %                0   0  
Ledamöter    3 %              62  21 389   
 
Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen 
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott utgår årsarvode om  
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %  
för förste och andre vice ordförande. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott  

Ordförande   0 %                0  0  
Förste vice ordförande   0 %                0  0  
Andre vice ordförande   0 %                0   0  
Ledamöter    3 %              62  21 389 
 
Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen 
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens planeringsutskott utgår årsarvode om  
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %  
för förste och andre vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens näringslivsberedning 

Ordförande   2 %                42  14 260       

Barn- och utbildningsnämnden  

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649   

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649   

Socialnämnden 

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649    

Stadsbyggnadsnämnden  

Ordförande    20 %                                416  142 596  
Förste vice ordförande  5 %               104  35 649  
Andre vice ordförande   5 %               104  35 649    

Valnämnden (under valår) 

Ordförande    5 %                                  104  35 649  
Vice ordförande  4 %                83  28 519 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd  

Förste vice ordförande  5 %                                   104  35 649  

Överförmyndarnämnden  

Förste vice ordförande  5 %                                   104  35 649  

Smeden 3 AB  

Ordförande    1,5 %                  31        10 695  
Om annan än KSO 

Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB  

Ordförande   1 %                                    21  7130 
Om annan än KSO  
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Vaxholmsvatten AB  

Ordförande   3,5 %                               73                       24 954  
Om annan än KSO 

 
Sammanträdesersättningar med mera  
 
Sammanträdesersättning  

Grundersättning första timmen  Basarvode/h*2,5 857 
Påbörjad halvtimme efter första timmen  Basarvode/h*0,5 171 
Justeringsarvode   Basarvode/h*1  343 

Grundersättningen Inkluderar ersättning för första sammanträdestimmen samt 1,5 h för 
förberedelse/inställelse/återgång.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Maximal ersättning per timme inklusive semesterersättning     Basarvode/h                         343 

Jourtjänstgöring  

Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka     2000 

Ersättning för kostnader av barntillsyn/ för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk  

Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme  Basarvode/h                               343 
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