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Inledning 

Så läser du Vaxholms stads årsredovisning 
Del 1 - Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga 
personalförhållanden och förväntad utveckling. 

Del 2 – Ekonomiskt resultat 
I denna del redovisas en finansiell analys, samlade driftsredovisning på nämndsnivå och 
verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och 
exploateringsredovisning. 

Del 3 - Stadens verksamhet 
I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt 
en framåtblick. 

 

  



Rapport 
 
 

4 av 107 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Ett annorlunda år tillsammans 

Vilket år vi lägger till handlingarna. 2020 var året då vi fick höra talas om ett 
virus som spred sig över världen och som snabbt blev en realitet för oss i 
Stockholms län. Utan så mycket vetskap om själva smittan fick vi omgående 
agera för att skydda våra invånare och mota spridning.  

Ingen kunde förutse pandemin när budget lades inför 2020. Vi hade ingen aning om vilka krav som 
skulle ställas på alla våra verksamheter, från äldreomsorg, till skola, till fritid och kultur. Från början 
var stort fokus på att få tag i skyddsutrustning och handsprit. Jag minns fortfarande lyckan i ansiktet 
när en medarbetare inom socialförvaltningen kom med hela famnen full av handspritsflaskor, den 
glädjen! 

Målet har hela tiden varit att hitta lösningar, att ställa om verksamheter i stället för att ställa in. 
Liksom att förbereda oss för det värsta genom en eller flera planer i beredskap. Vaxholms stads alla 
anställda och entreprenörer har gjort en otrolig insats under 2020. Det har funnits en stor 
flexibilitet och lösningsvilja för att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Ändå har vi 
behövt ställa in verksamheter under perioder, som att stänga mötesplatsen Kanonen för seniorer, 
införa besöksförbud på vårt särskilda boende, stänga öppna förskolan för barn och föräldrar, 
begränsa biblioteksverksamheten och tillgången till våra idrottshallar. Tunga beslut men 
nödvändiga. 

Det har också varit ett prövande år för politiken för att hitta formerna för att fortsätta kunna fatta 
demokratiska beslut och gå över till digitala mötesformer.  

Trots det omvälvande året har vi många fina resultat att redovisa. Vaxholms niondeklassare når 
återigen bland de bästa kunskapsresultaten i Sverige. Skolmaten har blivit prisad för sitt 
hållbarhetstänk och var en av tio nominerade till Årets hållbara skolmatskommun av White Guide 
junior i samarbete med Världsnaturfonden. Vi erhöll en femteplats! Vaxholm är den tryggaste 
kommunen i länet och näst tryggast i hela landet, enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Handläggningstiderna för den som söker 
bygglov har förkortats ordentligt, med en dryg vecka och ligger nu på 3,5 vecka från att ansökan är 
komplett.  

Vi redovisar goda ekonomiska resultat. 4,8 procent, vilket med råge innebär att vi når upp till måttet 
om god ekonomisk hushållning. Statliga stöd för skatteintäktsbortfall är en förklaring, men inte allt. 
God ekonomisk hushållning i förvaltningen är en stark orsak.  

Varmt tack till alla anställda, entreprenörer, politiker och enskilda vaxholmare för att vi gemensamt 
tagit oss igenom ett prövande år och hittat lösningar, hjälpts åt och haft tålamod.  

Tack också till Region Stockholm som har startat pendelbåtstrafik på prov mellan Vaxholm och 
Stockholm. Mycket välkommet.  

Med hopp om ljusare tider 2021! 

Malin Forsbrand 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Om Vaxholms stad 

Vaxholm är en skärgårdskommun cirka 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och cirka 12 000 
invånare. På Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns även stadskärnan. I Vaxholm 
finns Bogesundslandet som är ett av Stockholms största naturreservat och närheten till Östersjön 
präglar kommunens miljöarbete.  

Likt övriga delar av regionen förväntas Vaxholm växa och år 2040 beräknas kommunen ha cirka     
15 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår 
Vaxholms stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket är ett samarbete mellan 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.   

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 600 tillsvidareanställda. 
Kommunhuset ligger på Eriksö på Vaxön och rymmer kommunens förvaltningsorganisation.  

 

Foto: Michaela Andersson 
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Hänt i Vaxholm 2020 
2020 har präglats av coronapandemin som har inneburit stora förändringar och anpassningar i 
kommunens verksamheter. Trots detta har verksamheterna levererat tjänster av hög kvalitet och 
många positiva saker har hänt under året i Vaxholm. Här presenteras några av dem. 

Mer digitala seniorer 
Under två kvällar i februari fylldes Kronängsskolans matsal av 150 
seniorer som ville blir mer digitala. Projektet Mer Digital syftar till att 
minska tröskeln till den digitala världen för äldre. Lärare och experter 
under inspirationskvällarna var skolans elever. Folkligt, festligt och 
fullspikat! Så som det kunde vara innan pandemin gjorde det 
omöjligt att träffas i stora sällskap.  

Uppskattade matleveranser 
Under våren och sommaren körde Vaxholms stad ut matleveranser till riskgrupper för att minska 
risken för covidsmitta, ett samarbete med lokala livsmedelsbutiker. Tjänsten blev mycket 
uppskattad med många beställningar och positiv feedback från användarna.  

Hållbarhetsfamiljer sparade CO2 
Under 2020 startades en hållbarhetsutmaning där fem frivilliga Vaxholmshushåll ska inspirera 
varandra och andra mot en mer hållbar livsstil och minska sitt koldioxidutsläpp. Flera av deltagarna 
har berättat om sina egna utmaningar i vardagen och delat med sig av sina bästa tips. 
coronapandemin har gjort att projektet bara kört på halvfart under 2020. Därför kommer nu hela 
gänget att fortsätta ett år till och förhoppningen är att kunna få mer fart på arbetet under 2021.  

Goda resultat för Kronängsskolans årskurs 9 
Eleverna i Kronängsskolans årskurs 9 presterade på topp under 
läsåret, trots de utmaningar som pandemin medförde. Den första 
kullen som gått i Kronängsskolan alla tre åren, gick ut med ett nytt 
rekordresultat, 271 poäng. 98 procent av eleverna är behöriga att 
söka till gymnasiet. De allra flesta (94,5 procent) har också klarat 
måluppfyllelsen, det vill säga betyget godkänt eller högre i alla ämnen.  

Upplev trädgården med alla sinnen 
På förskolan Lekhagen har personal, barn och föräldrar tillsammans 
byggt en Sinnenas trädgård i en rad pallkragar. Tanken är att barnen 
ska få uppleva naturen med alla sinnen: titta, känna, lukta, höra och 
smaka. 

Skolmaten prisad för hållbarhet 
Vaxholms stad nominerades som en av tio kommuner till Årets hållbara 
skolmatskommun 2020 av White Guide junior i samarbete med 
Världsnaturfonden. Vaxholms måltidsenhet har i flera år arbetat för att 
minska matsvinnet och minska sitt klimatavtryck. Kommunen fick en 
hedrande femteplats.  
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Båtpendel till Stockholm på 55 minuter 
I augusti startades en ny pendelbåtslinje från Rindö till Stockholm för att 
skapa fler möjligheter för vaxholmare att jobbpendla till Stockholm. 
Genom coronapandemin har allt kollektivt resande minskats, men när 
läget förbättras kommer förhoppningsvis båtpendlandet igång på allvar. 
Om det tvååriga försöket faller väl ut kan det komma att permanentas.  

Samarbete mot våld i nära relationer 
Vaxholm stod som initiativtagare när sju norrkommuner presenterade 
informationskampanjen Våld är aldrig OK. Syftet var att med affischer på 
bussar, tåg och hållplatser och i kommunernas sociala kanaler lyfta 
frågan om våld i nära relationer, ett problem som ökat under pandemin 
när människor är hemma i större utsträckning.  

Vaxholms stads nya webbplats 
I september lanserades Vaxholms stads nya webbplats. Med besökarens behov i fokus har den fått 
högre tillgänglighet, förbättrad navigation, modernare design och är i högre grad än tidigare 
anpassad till mobilen.  

Vaxholm tryggast i länet 
Vaxholm placerade sig i topp i Stockholms län enligt en rapport om svenska kommuners trygghet 
och säkerhet. Sett till hela landet var Vaxholm näst tryggast efter Hammarö kommun i Värmland. 
Rapporten är gjord av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och visar vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra. 

Miljövänlig energi i Rindö sporthall 
I sporthallen i Rindö hamn byttes den gamla elpannan mot bergvärme som är billigare, mer effektivt 
och mer hållbart. Genom bytet räknar Vaxholms stad med att spara 250 000 kronor om året i 
uppvärmningskostnader.  

Kulturnatt i miniformat 
Trots coronarestriktioner och begränsad publik kunde kulturnatten bjuda 
på ett 20-tal programpunkter på olika platser i Vaxholm. Dramaeleverna 
spelade en Astrid Lindgren-pjäs, det lokala bandet Beans spelade covers, 
barn fick prova på leranimation, kulturskolans vokalensemble och 
stråkensemble underhöll. Storytelling och föreläsningar presenterades på 
bion och i kyrkan gavs flera konserter. Som grand final visades en eldshow 
utanför Kronängsskolan och riksspelman Åsa Jinder höll konsert i aulan 
med bara 40 personer i publiken.  

Dialog kring Vaxholms kajer 
Under året började förberedelser för renoveringen av Vaxholms kajer som är planerad att börja 
hösten 2021. Markundersökningar har gjorts för att beräkna hur renoveringen bäst ska göras. 
Medborgare och representanter för en rad olika grupper har bjudits in till dialog och studiebesök 
och rad förlag har skickats in. Markundersökningen och förslagen finns med som underlag till det 
renoveringsförslag som presenteras under våren 2021.  
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Dramaverksamheten fyllde 25 
Vaxholms dramaverksamhet firade 25-årsjubileum under året. Omkring 1 500 vaxholmsbarn har 
varit med genom åren. Verksamheten startades av Christina Nilsson som ännu idag arbetar som 
dramapedagog i kulturskolan. 

Coronateam av frivilliga 
Det som präglade 2020 i hela världen var förstås coronapandemin. 
I Vaxholm var det många som påverkades men också många som 
ville hjälpa till. I hemtjänsten skapades till exempel ett 
coronateam av frivillig personal. Sex personer som arbetar i två 
skift. Teamet rycker ut i full skyddsutrustning till de brukare som 
har misstänkt eller konstaterad covid-19. Efter varje besök byts 
skyddsutrustningen, händer spritas och bil, visir och glasögon yt-
desinficeras.  
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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. 

 

 

Foto: Vaxholms stad 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunen 2020 2019 2018 2017 2016 

Befolkning 11 886 12 003 12 023 11 831 11 621 

Varav 0 år 90 80 103 93 116 

Varav 1-5 år 578 636 657 670 672 

Varav 6-15 år 1 743 1 807 1 815 1 850 1 840 

Varav 16-18 år 550 503 512 468 458 

Varav 19-64 år 6 335 6 444 6 470 6 387 6 253 

Varav 65-79 år 2 070 2 054 2 026 1 919 1 868 

Varav 80 år och äldre 520 479 440 444 414 

      

Befolkningsförändring -1,0% -0,2% 1,6% 1,8% 2,1% 

      

Skattesats, kr 19,78 19,78 19,78 19,78 19,78 

      

Sjukfrånvaro 7,6% 5,9% 5,9% 6,7% 6,8% 

      

Årets resultat, mnkr 33,3 17,2 14,6 27,3 32,2 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 4,8% 2,5% 2,3% 4,3% 5,2% 

      

Tillgångar, mnkr 962,3 958,7 909,2 935,3 936,2 

Tillgångar, kr/invånare 80 961 79 874 75 618 79 052 80 563 

      

Eget kapital, mnkr 365,8 332,5 321,7 306,3 278,7 

Eget kapital, kr/invånare 30 776 27 699 26 759 25 893 23 984 

      

Skulder och avsättningar, mnkr 596,5 626,3 587,5 629,0 657,5 

Skulder och avsättningar, kr/inv 50 185 52 176 48 859 53 159 56 579 

Varav lån till kreditinstitut, mnkr 360,0 410,0 380,0 466,5 516,5 

Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare 30 288 34 158 31 606 39 430 44 445 

      

Investeringar, mnkr 42,6 84,6 46,5 71,4 172,1 

Investeringar, kr/invånare 3 586 7 047 3 869 6 039 14 808 

Självfinansieringsgrad 177,2% 66,8% 112,7% 86,9% 35,4% 

      

Soliditet 38,0% 34,7% 35,4% 32,8% 29,8% 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 24,1% 20,0% 19,7% 17,2% 13,8% 
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Kommunkoncernen 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat, mnkr 35,5 22,6 14,2 26,3 31,2 
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 5,1% 3,3% 2,2% 4,1% 5,1% 

      

Tillgångar, mnkr 1 267,0 1 248,5 903,9 930,3 932,6 

Tillgångar, kr/invånare 106 594 104 015 75 173 78 640 80 248 

      

Eget kapital, mnkr 384,1 348,6 315,6 300,6 274 

Eget kapital, kr/invånare 32 316 29 044 26 250 25 414 23 580 

      

Skulder och avsättningar, mnkr 882,9 899,9 588,3 629,7 658,6 

Skulder och avsättningar, kr/inv 74 278 74 971 48 924 53 226 56 668 

      

Soliditet 30,3% 27,9% 34,9% 32,3% 29,4% 

Soliditet, inkl ansvarförbindelse 19,7% 16,7% 19,2% 16,7% 13,4% 
 

 

Foto: Vaxholms stad 
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Organisation  

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 ett minoritetsstyre som består av en 
mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i 
kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vidare leder de och 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. Vaxholms stad har 
därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. 
Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har till 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnd, lagar och 
bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

 

Politisk organisation 

 

Förvaltningsorganisation 
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Storstockholms 
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Norrvatten
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Vasavägen 13 AB
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Hel- och delägda bolag, 
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NÄMND ORDFÖRANDE 

Kommunstyrelsen Malin Forsbrand (C) 
  
Barn- och utbildningsnämnd Michael Baumgarten (L) 
  
Nämnd för teknik, fritid och kultur Bengt Sandell (S) 
  
Socialnämnd Lena Hallberg (C) 
  
Stadsbyggnadsnämnd Jan Reuterdahl (L) 
  
Valnämnd Esbjörn Nyström (C) 
  
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

Irma Kilim (S) 

(vice ordförande) 
  
Överförmyndarnämnd Anna Norström Hvitfeldt (C) 

(vice ordförande) 

 

 

  

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Styrning och uppföljning 
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 som 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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Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan 
övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

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 uppdraget som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. 
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal 
indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå 
målen. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål 
är övergripande, vilket skapar utrymme för verksamheten att med utgångspunkt från sin profession 
och kunskap om verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. 
Förvaltningar och enheter identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt 
nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Mål- och budgetprocessen 
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 
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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. 

 

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 utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete1 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, 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 att prioritera enhetens mål inför kommande 
tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en 
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 i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Privata utförare 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen2 anger, fastställt ett program för mål 
och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare3. Programmet för mål och 
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 ska också besluta om en uppföljningsplan 
för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

 

  

                                                           
2 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725) 
3 Änr: KS 2019/208.055 
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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 slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning 
om mål- och resultatstyrning på sid 15.  

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 de två tertialrapporterna 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.   

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
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. 

50%

25%

25%

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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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 2020 
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 2020.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde.  

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 
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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. Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
ekologiska.  

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. De 
förtroendevalda 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. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen 
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/ Prognos och förväntad utveckling 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 42 
procent uppfylld (grönt), 54 procent på väg att uppfyllas (gult) och 5 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 

utveckling.   innebär en negativ utveckling. 
 

 

Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service (KS) 

   75%  25%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall   
2020 

 Målnivå BM-värde4 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI)  
48 51 

 
59 57 

 Nöjd Inflytande-Index (NII)  
32 35 

 
40 41 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat  
60 79 

 
71 73 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng (%) 

 
90% 80% 

 
87% 85% 

Kommentar: Resultatet i SCBs medborgarundersökning visar en positiv utveckling jämfört med förra året inom 
Nöjd Medborgar-Index och Nöjd Inflytande-Index. Även Nöjd Kund-Index företagsklimat visar en stor 
förbättring jämfört med 2019. I Servicemätningen har resultatet för gott bemötande dock sjunkit.  Arbete 
pågår för att kontinuerligt utveckla tillgänglighet, service och inflytande på flera sätt. Fortsatt utveckling inom 
digitaliserade tjänster, dialoger med invånare och företag samt utvecklat så kallat kundcenter light är några 
exempel på utvecklingsarbete som pågår. 

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 

Bygglovsalliansens årsrapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet. 
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Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall  
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI)   
65 67 

 
68 65 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder  
54 54 

 
55 57 

Kommentar: Resultatet i SCBs medborgarundersökning visar en positiv utveckling jämfört med förra året 
inom Nöjd Region-Index. Resultatet för delområdet Bostäder är konstant. Båda resultaten ligger strax under 
målnivån. Stora pågående projekt är förbättrad infartsparkering och rondell vid Engarn samt renovering av 
kajerna i stadskärnan. Nytt är pendelbåt till Stockholm via bryggor på öar i Vaxholm som är på försök under 
2+1 år. 

 

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. (BUN) 

 25%   75%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 

2020 
 Målnivå BM-värde 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen, andel (%)   92% 95%  90 % 81% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9   
257 271 

 
250 246 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9,  
andel (%) 

  

 

98% 98% 

 

95% 90% 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
andel (%) 

  
77% 74% 

 
79 % 68% 

Kommentar: Kunskapsresultaten i åk 9 är 2020 mycket goda vid jämförelse med andra kommuner och även 
då hänsyn har tagits till socioekonomiska faktorer. Andel gymnasieelever med examen inom tre år är lägre 
jämfört med 2019. Resultatet är dock bättre än Stockholms län totalt. 
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Mål: Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna. (BUN) 

  100%   

 
Indikator  

Agenda  
2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Vårdnadshavare som är nöjda med 
förskolan, andel (%) 

   
95% 94% 

 
95% 93% 

 Elever i åk 5 och 9 som är nöjda med 
skolan, andel (%)    

 74% 
 

78% 71% 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn 
är tryggt i förskolan, andel (%).    

98% 96% 
 

98% 96% 

Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%).    

 81% 
 

93% 83% 

Kommentar: Föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet 2020 är dock 
1 procentenhet från målnivån. Tryggheten för elever i åk 9 på Kronängsskolan är lägre än förväntat. 
Utbildningsförvaltningen och skolan kommer att satsa än mer på främjande och förebyggande arbete. 

 

Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN) 

    67%   33% 

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

   
91% 88% 

 
92% 86% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)     

69% 68% 
 

78% 79% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

  

83 86 

 

90 104 

Kommentar: Resultatet i brukarbedömning för hemtjänst och särskilt boende är lägre än förra året. Resultatet 
för hemtjänsten är dock högre än genomsnittet i Stockholms län. Inom särskilt boende har flera 
utvecklingsinsatser genomförts, bl.a. har anhörigråd startats och aktivitetssamordnare tillsatts för att öka 
antalet aktiviteter efter gemensamma och individuella behov och önskemål. En handlingsplan för fortsatt 
utvecklingsarbete har tagits fram för att förbättra brukarnas upplevelse.  

 
  



Rapport 
 
 

25 av 107 

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN) 

  50%  50%   

Indikator Agenda 2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

      

42% 54% 
 

50% 38% 

Ansökningar inom ekonomiskt bistånd som 
sker digitalt, andel (%). 

 
10% 70% 

 
50%  

Kommentar: Ansökningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd 
sker nu digitalt. Inom ekonomiskt bistånd har även automatiserat beslutsstöd införts. På särskilt boende 
fortgår arbetet med att införa digital nattillsyn som ett komplement, trådlös uppkoppling har införts och ett 
verksamhetssystem för digital läkemedelssignering har implementerats. Sedan januari gör 
hemtjänstpersonalen inköpsbeställningarna tillsammans med brukarna digitalt. Planering och införande av 
annan välfärdsteknik som syftar till att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet pågår.  

 

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. (SN) 

  100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Strukturerade och standardiserade metoder 
inom socialtjänstens område, andel (%) 

    
48% 60% 

 
40% 59% 

Kommentar: Alla medarbetare fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt håller sig 
uppdaterade inom forskning och evidensbaserad kunskap. Under året har exempelvis palliativa ombud 
utbildats på Vaxholms särskilda boende med hjälp av Palliativt kunskapscenter (PKC). Både undersköterskor, 
vårdbiträden och HSL-personal har nu utbildning och uppdrag som palliativa ombud. 

 

Mål: Invånare och företagare är nöjda med bemötandet. (SBN) 

  50%  50%   

 
Indikator 

Agenda 
 2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov     
42 46 

 
60 64 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5     3,87 3,75  4,0  

Kommentar: NKI för bygglovshandläggningen har ökat något men når inte målnivån. Effektivitet och frågor 
som rör handläggningstid är mycket viktiga inom bygglovshanteringen och har prioriterats i 
utvecklingsarbetet. I GIS-enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande 
intryck. Resultatet når inte målnivån.  
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Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN) 

  50%  50%   

 
Indikator (prognos helår) 

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Handläggningstid i veckor, ärende komplett 
till beslut 

   
4,7 3,5 

 
5 4,0 

 Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad     

16,8 12,4 
 

12 10,8 

Kommentar: Både den totala handläggningstiden och tiden från komplett ärende till beslut har förkortats. 
Handläggningstid från att ärendet är komplett till beslut når målnivån. Handläggningstid från inkommen 
ansökan till expedierad har förkortats för varje tertial under 2020, men når inte riktigt målnivån vid årets slut. 

 

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK) 

   75%  25%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur   
60 59 

 
57 58 

 Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter   63 60  61 60 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek  
8,2 7,9 

 
8,0 7,7 

Barnbokslån, andel (%)  
 45%  50%  

Kommentar: Utfall för indikatorerna har sjunkit något jämfört med föregående år. De underliggande 
kategorier som har lägre utfall än tidigare år är bland annat tillgång till idrotts- och kulturevenemang. Utfallet 
för tillgången till parker, grönområden och natur har däremot ökat. 

Indikatorn att barnböcker ska stå för minst 50 procent av utlånen är svår att nå då det inte går att ta emot 
klassbesök på biblioteket på grund av corona. Även förskolorna har dragit ner sina besök på biblioteket till ett 
minimum.  
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Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK) 

  100%   

Indikator (prognos helår) 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

    
78% 81% 

 
80% 90% 

Kommentar: Vaxholms stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av 
bredband till invånarna. Under årets har kommunen givit schaktningstillstånd till privata företag och 
föreningar som bygger fibernät till Vaxholms stads befolkning. Målet att 80 procent av invånarna ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 mbit har uppnåtts.  

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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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 
38 procent uppfylld (grönt), 58 procent på väg att uppfyllas (gult) och 4 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 

utveckling.   innebär en negativ utveckling. 

 

Mål: Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

    67%   33% 

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde5 

 Nöjd Region-Index (NRI), trygghet    
76 71 

 
75 55 

 Grad av god psykisk hälsa (åk 9), index    
53 56 

 
60 56 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME)-
totalindex 

   
82 82 

 
82 80 

Kommentar: Resultatet i SCB:s medborgarundersökning inom området trygghet visar en negativ utveckling, men 
från en mycket hög nivå. Det innebär att resultatet ändå är mycket högre än övriga kommuner i Stockholms län. 
Elevers upplevda psykiska hälsa har förbättrats jämfört med föregående år. Utvecklingsarbete inom social 
hållbarhet pågår inom områdena trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och hälsofrämjande 
förutsättningar.  

                                                           
5 Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner. 
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Mål: Vaxholm är ekologiskt hållbart. (KS) 

    67%   33% 

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

  
79% 68% 

 
80%  

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person   
223 217 

 
213 203 

 Miljöbilar i kommunorganisationen,  

andel (%) 
 

41% 58,8% 

 

50% 42,9% 

Kommentar: Andel avlopp som får godkänt vid inventering når inte upp till målnivån. Av 193 besökta 
fastigheter var 130 godkända. Insamlat mat- och restavfall har minskat per person, men är högre än målnivån 
och genomsnittet i Stockholms län. Tre nya elbilar har köpts in under 2020 (två av hemtjänsten och en 
centralt). Målet på 50 procent har uppnås. 

 

Mål: Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en god 
ekologisk och social hållbarhet. (BUN) 

 33%   67%   

Indikator  
Agenda  

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, andel (%)      

74% 76% 
 

74% 68% 

 Förskollärare med 
förskollärarlegitimation, andel (%) 

    
31% 30% 

 
31% 28% 

 Ekologiska inköp i kr, andel (%)     
35% 39% 

 
38% 38% 

Kommentar: Det officiella resultatet för andel lärare och förskollärare med legitimation baseras på 
Skolverkets statistik från 2019 som publicerats under våren 2020. De kommunala förskolornas utfall 2019 har 
minskat med en procent från föregående år och uppnår därmed inte målet. Målet på 38 procent ekologiska 
inköp i kr, andel (%) är uppfyllt. Insatta åtgärder som har bidragit till att målet är uppnått är uppdaterad lista 
över prioriterade EKO-livsmedel, månatliga uppföljningar per kök och kockarnas medvetenhet om sitt ansvar 
över EKO-procenten. 
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Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN) 

  33% 67%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) 

    
24% 40% 

 
20% 36% 

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

88% 92% 
 

90% 78% 

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

  

82% 90% 

 

90% 74% 

Kommentar: Målnivån uppnås för två indikatorer. Målet uppnås ej för andel vuxna med långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Pågående pandemi har gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. 
Osäkerheten på arbetsmarknaden har inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av 
anställning/sysselsättning har avbrutits eller skjutits på framtiden. Jobbcoachen deltar i DUA-projektet, vilket 
är ett samarbete med Arbetsförmedling med syfte att genom samverkan förbättra kompetensförsörjningen 
och påskynda individers etablering i arbetslivet. 

 

Mål: Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%) 

   
59% 87% 

 
70%  

Kommentar: Andel beställningar av kart- och mättjänster via webbformulär har stigit till 87 procent, vilket 
överstiger målnivån. 

 

Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), gång och 
cykelvägar 

    
51 52 

 
55 60 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), gator och 
vägar 

 
52 52 

 
55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), renhållning 
och sophämtning 

 
64 62 

 
64 65 

Kommentar: resultatet i SCB medborgarundersökning visar att målnivån för de tre indikatorerna inte uppnås 
och är lägre än genomsnittet i Stockholms län. En framtagen underhållsplan kommer att öka 
förutsättningarna för att förbättra resultaten under kommande år. 
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Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 

     
49% 47% 

 
45-55% 43% 

Kommentar: Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga 
möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller 
socioekonomiska förhållanden. För att bibehålla ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar 
fastighetsenheten och tekniska enheten med kommunens ungdomsstöd, hållbarhetsenheten, föreningslivet 
och idrottens egna organisationer. Utfallet för året är lägre än förra året men inom målnivån. 

 
Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK) 

  100%   

 
Indikator  

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

    
139 147 

 
180  

Kommentar: Byte av energikälla från direktverkande el till bergvärme i Rindö sporthall är färdigställt. 
Åtgärden bedöms kunna minska elenergiutfallet på objektet markant. Projektet kring framtagande av 
investeringsplan för solceller är slutfört och solceller kommer att installeras på Resarö skola under 2021.  

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 

TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

  



Rapport 
 
 

32 av 107 

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 81 procent uppfylld (grönt), 
och 19 procent inte uppfyllt (rött). 

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 
avser mätår 2019. 
 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 

utveckling.   innebär en negativ utveckling. 
 

 

 

Övergripande finansiella mål 
 

Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde6 

  Budgetavvikelse (mnkr)  
-2,7 mnkr 17,9 mnkr 

 
0 mnkr 0 mnkr 

Kommentar: Samtliga nämnder förutom stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot budgeten. 
Finansförvaltningen redovisar också ett stort överskott främst p.g.a. de statsbidrag som staten betalade ut med 
anledning av att motverka de ekonomiska effekterna av coronapandemin.  

 

  

                                                           
6 Benchmarking sker med Stockholms län och avser 2019 års siffror. 
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Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent 

  100%   

 
Indikator  

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)    
2,5% 4,8% 

 
2,0% 5,9% 

Kommentar: SKR använder 2,0 procent i resultat som en tumregel för god ekonomisk hushållning vilket också 
är målnivån för Vaxholms stad som kommunfullmäktige har beslutat om.  Resultatet är 4,8 procent och 
överstiger därmed målnivån.  

 

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Soliditet för kommunen    
34,7% 38,0% 

 
35% 43,4% 

Kommentar: Det goda resultatet bidrar till en förbättrad soliditet. Kommunens soliditet överstiger målnivån.  

 

Nämndernas mål 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-2,5 % 0,4% 

 
0% 0% 

Kommentar: Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Det finns däremot både positiva 
och negativa avvikelser som summerar upp till det totalt sett positiva avvikelsen. Kommunstyrelsen har fått in 
en försäkringsintäkt för skador på kajen samt inte nyttjat hela konsultbudgeten på planeringsutskottet som 
genererar positiva avvikelser. Vakanser under året samt statens ersättning för sjuklönekostnader har också 
bidragit positivt till utfallet. Linfärjans låga intäkter i kombination med driftförda investeringsprojekt har 
bidragit negativt till utfallet.    
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)  

  50%   50%  

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
0,3% 1,1% 

 
0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 

 
2,4% 3,0% 

 
0% -9,8% 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)  
2,5% 6,1% 

 
0% -5,1% 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)  
-9,0% -14,7% 

 
0% -14,9% 

Kommentar: Barn och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 1,1 procent av budget. Exklusive 

volympåverkan är resultatet 0,4 procent. Egen regin har ett underskott på ca 1 mnkr vilket till största del 

beror på förskolornas underskott. Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan och förskolan visar att Vaxholm 

kostar mer jämfört med riket och kommunerna i länet. Inom fritidshemmet kostar vi mindre jämfört med riket 

och ligger på samma nivå som fritidshemmen i länet. Åtgärder som är vidtagna är bland annat en översyn av 

utnyttjandet av lokaler samt en översyn av grundbeloppet och en omfördelning mellan stadier och 

fritidshemmet inför 2021.  

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

  100%   

 
Indikator  

Agenda 
2030 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
3,1% 3,3% 

 
0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)  
-9,4% -2,4% 

 
0% -8,2% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  
2,0% -0,6% 

 
0% 4,1% 

 Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg (%) 

 
-31,3% -27,1% 

 
0% -12,3% 

Kommentar: Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av 
budget. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg visar ett lägre 
kostnadsläge jämfört med liknande kommuner.  
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN) 

  100%   

Indikator  
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-8% -20% 

 
0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgraden  
46% 42% 

 
75% 66% 

Kommentar: Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -20 procent av budget. 
Självkostandstäckningsgraden är 42 procent. Underskottet beror bland annat på att bygglovsverksamheten 
inte når upp till målen för självkostnadstäckningsgrad. Nämnden har också haft kostnader för tillsynskonsulter 
samt kostnader för en genomförd verksamhetsgenomlysning. 

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK) 

  100%   

Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget     
-3,3% 5,8% 

 
0% 0% 

Kommentar: Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv avvikelse på 5,8 procent av budget. 
Överskottet härleds bland annat till lägre elkostnader efter nytt förmånligare elavtal i april samt minskade 
kostnader för löpande fastighetsservice.  

 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Balanskravsresultat 
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår 
att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska 
årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.  

Årets balanskravsresultat är positivt. 

Balanskravsutredning 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 33,3 17,2 

- 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 33,3 17,2 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 33,3 17,2 
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Väsentliga personalförhållanden  
Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för 
att ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.  

Coronapandemin 

2020 är ett speciellt år präglat av coronapandemin som påverkat stadens verksamheter under hela 

året.  

Stora insatser har lagts på att säkerställa och planera personalförsörjning och bemanning i 

verksamheterna på ett så långsiktigt och hållbart sätt som möjligt trots stor frånvaro av personal i 

perioder. 

Parallellt har staden som arbetsgivare arbetat med att undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så 

att medarbetare kan arbeta säkert, bland annat genom att se till att det finns tillräckligt med 

skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker. Fokus har varit att upprätthålla en 

god kommunikation och information till medarbetarna utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och hur Vaxholms stad ska agera utifrån dessa. Såsom att hålla avstånd, 

handhygien, åtgärder för distansarbete, distansmöten med mera.  

Under hela krisarbetet med pandemin har Vaxholms stad kontinuerlig dialog med fackliga 

företrädare och skyddsombud. 

Personalöversikt 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 

Antal anställda 673 858 868 844 

kvinnor (%) 79 79 76 77 

män (%) 21 21 24 23 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 611 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 76 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 

Män deltid (%) 22 23 18 19 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 

Antal timanställda 83 113 138 113 

Den stora förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt 
boende i egen regi.  
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Bolagen 

Anställda i Roslagsvatten 2018 2019 2020 

Antal anställda 125 141 165 

kvinnor (%) 43 44 43 

män (%) 57 56 57 

Antal tillsvidareanställda 122 137 161 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 96 98 95 

män med tillsvidareanställning (%) 99 96 100 

 

Andel heltid/tillsvidareanställda 
Sveriges kommuner och regioner (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, har varit att heltidsarbete ska vara norm i välfärden 
2021. Under 2020 kom parterna överens om att det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” 
förlängs till 31 december 2024. 

Andel heltidsanställda per förvaltning december 2020 

 

Alla förvaltningar utom socialförvaltningen har majoritet av heltidsanställda. Ett aktivt arbete pågår 

inom främst hemtjänst som 2019 ökade med nästan 14 procentenheter i jämförelse mot 2018. 

59,3 procent har nu heltidsanställning.  Inom särskilt boende är andel heltidsanställda 35,5 procent 

och aktiviteter vidtas för att öka denna fördelning. Fokus har dock under 2020 legat på att säkra 

bemanningen av verksamheten för att säkerställa vård och omsorg av våra äldre under rådande 

pandemi.  
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Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2020 

 

Antalet tillsvidareanställda är stabilt inom förvaltningarna. Dock ser vi en marginell nedgång i 
tillsvidaretjänsterna, vilket är konsekvensen av färre barn i förskola och skola. 

Personalomsättning 
Under 2020 har personalomsättningen minskat med knappt 2 procentenheter till 8,3 procent.  
Minskningen kan vara en effekt av coronapandemin då fler personer väljer att behålla sina tjänster 
och inte under denna period söka annat arbete.  

 2017 2018 2019 2020 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,3 

 

Sjukfrånvaro  
Under 2020 har vi haft en ökad sjukfrånvaro i staden med 1,7 procentenheter jämfört med 
genomsnittet 2019. Denna ökning beror med största sannolikhet på pandemiutbrottet och de 
rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid minsta 
symptom. 

 

Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2020. Man kan klart se påverkan av pandemin och dess 
två vågor. Dock har den totala sjukfrånvaron stannat på 7,6 procent, dvs 1,7 procentenheter högre 
än tidigare år.  
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Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholms stads förvaltningar 2015-2020. 
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är de som haft högst sjukfrånvaro under 2020, 
vilket speglar att dessa förvaltningar påverkats mest av 2020 års pandemiutbrott.  

 

Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2020 år pandemiutbrott.  

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har minskat från 45,9 procent under 2019 till 39,6 procent för 
2020.   

Sjukfrånvaro Vaxholms stad 2017 2018  2019 2020 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,6 

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

män (%) 3,5 3,7 3,6 4,8 

-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,2 

30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,9 

50- år (%) 5,8 6,8 6,9 9,0 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 47,8 42,7 45,9 39,6 

Antal sjukdagar per anställd   25 26 
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Bolagen 

Sjukfrånvaro Roslagsvatten 2018  2019 2020 

Total sjukfrånvaro 2 2,68 2,61 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 3,4 0,29 1,16 

 

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att Vaxholms 
stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, gott ledarskap och 
hög kvalitet.  

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens.  

Vaxholm stärker sin attraktivitet som arbetsgivare genom ett fortsatt arbete med värdegrunden 
genom att integrera denna i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta 
policys samt att marknadsföra och kommunicera Vaxholms unika förutsättningar som arbetsgivare 
både internt och externt. 

Värdegrund och ledarskap 
I denna tid av kris och krisledning har Vaxholms stads värdegrund fungerat som en värdefull 
kompass i arbetet. Integrationen av värdegrunden i organisationen har genom krisen skett helt 
naturligt och har fungerat som ett stöd för chefer och medarbetare. I möten och aktiviteter har de 
gemensamma värdeorden samspel, engagemang och respekt speglats i förhållningssätt till varandra 
och uppdraget.  

För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv har Vaxholms stad tagit fram en inriktande plattform som 
baseras på ett hälsofrämjande förhållningsätt som guidas av stadens värderingar och där verktyget 
för att säkerställa detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Som ett led i detta har en ledaridé för ett hållbart ledarskap tagits fram under våren 2020. Den 
planerade ledarutvecklingsinsatsen sköts fram något och genomfördes digitalt under hösten 2020. 
Arbetet med utvecklingsinsats av ledare och medarbetare kommer att fortsätta under 2021 och till 
stora delar genomföras digitalt.  

Medarbetarskap 
Vaxholm medarbetare har visat ett stort engagemang och samspel under denna tid. Respekten för 
lösa situationen på bästa sätt för boenden, hemtjänstkunder, elever men också för närstående och 
vårdnadshavare tillika kollegor har funnits där. Stadens värdegrund har präglat arbetet under detta 
år.  

Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att den totala upplevda prestationsnivån har gått 
ned, men stannar trots rådande omständigheter på en hög nivå, 74,3 att jämföra med 2019 då den 
var 74,9. 

I undersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart medarbetar-
engagemang). Vaxholms stads totalindex 2020 är 82, vilket kan jämföras med genomsnittligt 
resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2020 (83), i 
jämförelse med genomsnittet för alla kommuner (78). 
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HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2020 

 

 

Vaxholms resultat 2018  2019 2020 

HME Totalt 81 82 82 

HME totalt kvinnor 81 82 81 

HME totalt män 80 83 84 

HME Ledarskapsindex 81 83 82 

HME Ledarskap kvinnor 81 82 81 

HME Ledarskap män 84 85 89 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Ovissa utsikter för konjunkturen 
Flera frågetecken kvarstår för världsekonomin efter den dramatiska konjunkturkollapsen i våras: 
hur ska återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador kan befaras för samhällsekonomin. 
Smittspridningen har tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket osäker. Den 
makroekonomiska bottenpunkten tycks dock ha passerats, både globalt och i Sverige. En starkt 
positiv rekyl syns just nu i BNP världen över. Det finns dock riskfaktorer som gör 
konjunkturutsikterna även på kort sikt tämligen osäkra. Det samhällsekonomiska scenariot utgår 
från att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. Hög BNP-tillväxt kommande år tar Sverige ur den 
djupa lågkonjunkturen. Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt som 
den för produktionen. Andelen arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare 
några år. 

Demografin 
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 personer 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 att 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. Staden prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 
6–15 år.  

Period av låga räntor och låg inflation  
Tidigare i år medförde krisen att konsumentprisinflationen generellt försvagades världen över, inte 
minst genom sjunkande energipriser. Svensk inflation bottnade i april–maj och har sedan, liksom i 
delar av omvärlden, stigit bland annat som följd av en tydlig rekyl i bensinpriser. Riksbanken har i år 
visat sig tydligt motvillig att sänka reporäntan. SKR antar att nollräntan består och att 
penningpolitiken en tid involverar andra instrument, liksom att finanspolitiken får ta fortsatt 
huvudansvar för stabiliseringspolitiken. På längre sikt antas styrräntan i Sverige, liksom styrräntor i 
omvärlden, sakta höjas. 

Pensionsförpliktelser 
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. 

Pensionsskuld (mnkr) 2020 

Kortfristig skuld, individuella valet 14,4 

Avsättning för pensioner  88,4 

Ansvarsförbindelse  134,2 

Summa 237,0 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemin 
Coronapandemin som startade i Sverige under våren har inneburit stor inverkan på kommunens 
verksamheter och ekonomi genom ökade kostnader, ökad sjukfrånvaro och framförallt snabbt 
förändrade arbetssätt och rutiner. Nya samverkansformer har initierats med andra myndigheter 
och regionen och även samverkan mellan verksamheter i staden har ökat för att möta 
utmaningarna och de nya förutsättningarna. Förvaltningarnas arbete med anledning av corona 
beskrivs i ett eget avsnitt på sid 45. 

Ny utförare av särskilt boende 
Upphandling avseende driften av Vaxholms särskilda särskilt boende genomfördes under hösten 
och socialnämnden tog i december beslut om ny utförare, vilken planeras ta över driften från och 
med september 2021. 

Rättstvister 
Staden har en pågående tvist med en av byggentreprenören till Campus idrottshall. Ärendet har fått 
prövningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre fram. 

Större investeringar 
Vaxholm har flera planerade och pågående investeringar för att möta framtida behov. Andelen 
invånare över 80 år ökar mest i kommunen vilket kommer att öka behovet av platser på särskilda 
boende. För att dels klara av det ökade behovet samt öka kvaliteten i ändamålsenliga lokaler 
planeras just nu ett nytt modernt särskilt boende på Norrberget.  

Under våren 2021 ska de politiska ramarna för renovering av kajerna i stadskärnan beslutas och 
byggnation påbörjas under senhösten 2021. Den omfattande byggentreprenaden kommer att pågå i 
minst 3 år.  

En annan viktig utveckling för framtiden rör planerna på att ansluta Vaxholm till det kommande 
reningsverket vid Margretelund i Österåkers kommun. Under året har Vaxholmsvatten och 
kommunfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut för att samarbeta med Österåker kring det nya 
verket, definitivt beslut väntas komma under 2021. 

Händelser efter bokslutsdagen 
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera. 

 

 

Foto: Åsa Dry Larsson 
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret har en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av corona. 
Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till detta arbete.  

HR-enheten har haft en central roll och bland annat arbetat med följande: 

 riskbedömningar och scenarioplanering, 
 personalplan vid stängning av skola eller vid mycket stor frånvaro, 
 information till chefer, fackliga organisationer, medarbetare, skyddsombud, 
 riktlinjer till chefer i arbetsrättsliga arbetsmiljöfrågor utifrån SKR information, 
 daglig frånvarokontroll och sammanställning, 
 kompetensinventering av samtliga medarbetare, 
 intresseanmälan (för dem som frivilligt kan hjälpa till där det behövs), 
 rutin för bortgång av anställd, 
 utbildning timanställda (med Österåkers kommun), 
 annonsering/rekrytering, 
 bemanningspool, 
 fackliga förhandlingar för att kunna flytta medarbetare mellan olika avtal. 

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete 
med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Utöver att bidra i arbetet med att förankra 
och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har kommunikationsenheten tagit 
fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i 
högre grad nå den lokala målgruppen. Livesända frågestunder på facebook, filmer med olika 
representanter från verksamheterna, skyltar, affischer och utskick vid olika tillfällen till alla hushåll i 
kommunen – det är några exempel på insatser som genomförts vid sidan av de ordinarie kanalerna.  

IT-enheten och Kansli- och serviceenheten har tillsammans arbetat med att skapa förutsättningar 
för webbmöten. IT-enheten har även jobbat med att skapa förutsättningar för stadens personal 
(främst för lärare och administrativt anställda) att kunna jobba på distans. Enheten har även jobbat 
med att hantera vår gemensamma miljö (receptionsutrymmet) för att skapa en säkrare miljö för 
personal och besökare. 

Näringslivsenheten har haft kontakt med företag och jobbat med deras frågor som uppkommit 
med anledning av corona. Två enkäter med frågor kring hur företagen har påverkats har skickats ut 
till företagen och sedan sammanställts. Enheten har arbetat med förslag och rapporter gällande 
åtgärder och stöd till näringslivet och uppdaterat oss om stödpaket från staten och myndigheter. 

Hållbarhetsenheten har varit drivande i arbetet med att ta fram en plan kring trygghet och säkerhet 
inför sommaren. Enheten har även tillsammans med idrottsföreningarna och RF-SISU undersökt 
vilket behov av stöd som finns på grund av det förändrade läget med inställda träningar och 
tävlingar samt uteblivna deltagare. 

Turistbyrån har anpassat arbetsrutiner och den fysiska miljön i turistbyrån efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enheten har planerat och medverkat med Destination 
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Vaxholm och Stockholm Archipelago i arbetet att ställa om marknadsföring och reseanledningar till 
svenska och lokala målgrupper samt Informerat om att evenemang ställs in eller flyttas fram i tiden. 
Inför sommarsäsongen är det svårt att planera för personal och arbetssätt på Turistbyrån eftersom 
det är en stor osäkerhet vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla i sommar.  

Ekonomi- och upphandlingsenheten har prioriterat att stödja verksamheterna att köpa nödvändiga 
material och skyddsutrustning så som ansiktsmasker med mera. Enheten har följt den ekonomiska 
utvecklingen väldigt noga under året och rapporterat coronapandemins effekter på Vaxholms 
ekonomi i varje bokslutstillfälle.  

Barn- och utbildningsnämnden 

År 2020 har till stor del präglats av arbetet med covid-19. De inledande pandemiveckorna direkt 
efter sportlovet fokuserades på att möta elevers, vårdnadshavares och medarbetares oro kring 
smittorisk och frågor om stängning av skolor och förskolor. Frånvaron och oron var hög bland 
elever, medarbetare och vårdnadshavare. Folkhälsomyndighetens råd var vägledande men 
verksamhet kunde bedrivas, dock med större förändringar och vissa inställda aktiviteter. Intensivt 
planeringsarbete pågick för att stå redo vid en eventuell stängning och ökad hemundervisning. Olika 
scenarion identifierades och handlingsplaner utformades för att möta utmaningarna. Inget beslut 
om stängning togs under våren och grundskolor och förskolor var öppna hela vårterminen och 
krisplaner för distansundervisning behövde inte aktiveras. 

På regeringens rekommendation stängde gymnasieskolor, högskolor, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning. Då kommunen inte är huvudman för skolor över högstadienivå handlade 
förvaltningsarbetet om att följa upp hemkommunens elever och studerande för att säkerställa 
deras rätt till utbildning på distans. 

På uppmaning av regionen genomförde förvaltningen en behovsinventering av utökad omsorg för 
barn och elever med vårdnadshavare som har samhällsviktigt arbete. Fokus var anställda inom 
hälso- och sjukvården för att säkerställa dessa yrkesgruppers möjlighet till arbete. Planeringsarbete 
för utökade öppettider i förskola och fritidshemmet inleddes i samband med inventeringen. En plan 
formulerades men behövde inte aktiveras under våren. Förvaltningen startade upp ett centralt 
bemanningsstöd som fick i uppdrag att sammanställa och uppdatera listor på vikarier för att vid 
behov kunna stötta verksamheterna med vikarieanskaffning. Inte heller detta stöd behövde 
aktiveras i någon större utsträckning då verksamheterna klarade uppgifter på egen hand. 

Veckorna innan påsk minskade frånvaron och läget i verksamheterna och på förvaltningen 
stabiliserades. Denna trend förstärktes efter påsklovet. Fokus veckorna efter påsklovet fram till 
sommarlovet var att uppmana personal, elever och vårdnadshavare att hålla i och hålla ut och 
fortsätta bidra till minskad smittspridning och följa myndigheternas råd. 

Skolavslutningen firades men inte på traditionellt sätt. Besök i kyrkan uteblev och firandet skedde 
på skolan i mindre grupper med personal och elever. Även FEAST genomfördes på ett lite 
annorlunda sätt och anpassat efter coronaläget. 

Under sommarlovet erbjöds lovskola för elever som inte uppnått målen. Fritidsgården erbjöd utökat 
antal aktiviteter då många ungdomar stannade hemma istället för att resa bort. 

Läsåret 20/21 började i augusti och Folkhälsomyndighetens direktiv var i stort oförändrade för 
förskolor och grundskolor från innan sommaren. Gymnasieskolorna och högskolorna öppnade upp 
igen efter en längre tids stängning. Öppningen av gymnasieskolor och högskolor har inneburit ökat 
tryck på busstrafiken, vilket utbildningsförvaltningen bevakar i samverkan med trafikenheten. 
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Folkhälsomyndighetens direktiv är fortfarande vägledande och verksamheterna och förvaltningen 
kommunicerar regelbundet med vårdnadshavare via Unikum. 

Hösten 2020 handlade mycket om att påminna vårdnadshavare och medarbetare om att hålla i och 
hålla ut. Rutiner för hämtning och lämning och vid smitta inom familjen mm skickades ut 
kontinuerligt. Distansarbetet för medarbetare ökade med tydlig uppmaning om att arbeta hemma 
om möjligt och ha virituella möten. För administrativ personal har detta varit möjligt i större 
utsträckning än för pedagogisk personal. Planeringsarbete och möten har dock varit digitala i 
möjligaste mån för alla medarbetare inom förvaltningen. 

Lucia och skolavslutningen firades i mindre grupper på skolan och vårdnadshavare kunde tyvärr inte 
bjudas in. 

Terminens sista vecka avslutades med distansundervisning för högstadiet i hela länet på inrådan av 
smittskyddsläkare i regionen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Fastighetsenheten tog i ett tidigt skede fram en krisplan för att säkerställa drift av samhällsviktiga 
ansvarsområden med utgångspunkten risk för stort personalbortfall. Krisplanen har inte behövts 
nyttjas då sjukfrånvaron varit låg. Fastighetsenheten och tekniska enheten har gjort en del 
omställningar i arbetssätt och arbetsfördelning för att underlätta för distansarbete. 

En del uppgifter har behövts prioriteras om, främst utvecklingsprojekt, för att rymma vissa akuta 
åtgärder relaterat till covid-19. 

Flertal fysiska åtgärder inom socialförvaltningens verksamhetslokaler och bostäder har varit 
tvungna att skjutas framåt på grund av besöksförbud på äldreboenden. Vissa lägenheter på 
Borgmästargården har under senhösten kunnat renoveras i samråd med verksamheten. Uthyrning 
av seniorbostäder har anpassats för att minimera smittspridning. 

Tekniska enheten har bland annat anordnat tillfälliga sommarparkeringar, ökat 
parkeringsbevakningen kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och 
ökat städningen av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar. 

På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många 
avbokningar har gjorts av tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under 
senare delen av året 2020. 

De tillstånd som getts för användning av allmän platsmark för till exempel loppisar och 
julmarknad har inte nyttjats och avbokats. 

Stadsbibliotekets och allmänkulturens verksamhet har påverkats mycket av 
coronapandemin. Bibliotekets utåtriktade verksamhet har påverkats genom att öppettider och 
service har behövt förändras. Sedan mitten av mars har i stort sett alla program och aktiviteter 
ställts in. Olika åtgärder har tagits för att minska smittorisk för personal och besökare och för att 
minska risken för smittspridning i bibliotekslokalen. Det har bland annat inneburit plexiskydd vid 
informationsdisken, fysisk distans till besökare, uppmaningar till självservice och tak för maximalt 
antal besökare. Under våren möblerades lokalerna om för att undvika trängsel och sedan slutet av 
oktober är alla sittplatser borttagna. Via stadsbibliotekets: ”Boken kommer-service” har böcker 
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kunnat levereras till låntagare i riskgrupper, det är en verksamhet som har ökat mycket under året. 
Året avslutades med att bibliotekslokalen stängdes helt för besökare. 

Allmänkulturen arrangerade tillsammans med föreningarna i kulturrådet den årliga kulturnatten i 
oktober. Arrangemanget blev genom begränsningar av publik och livesändningar/streamning 
anpassat till rådande restriktioner, men blev mycket uppskattat. 

Socialnämnden 

Övergripande 

För att möta upp behovet av nya rutiner och riktlinjer har ett flertal nya samverkansformer initierats 
med myndigheter och regionen. 

Mycket tid gick åt att säkra bemanning eftersom sjukfrånvaron ökade i hemtjänsten och i det 
särskilda boendet. Samarbete inleddes med HR. Pandemin har påverkat en del av personalen som 
varit oroliga för smitta. Sjukfrånvaron var under en period uppe i nästan 40 procent, vilket gjorde 
att samordning av bemanning behövdes. 

Daglig rapportering om sjukfrånvaron lämnades till HR från verksamheterna. HR avdelningen gick in 
och stöttade med samordning av bemanning mellan olika förvaltningar, snabbutbildning/ 
introduktion till äldreomsorgen och rekrytering. 

På det särskilda boende stängdes avdelningen med korttidsplatser. Avdelningen gjordes om för att 
kunna ta emot smittade äldre från regionen. Sängar fick beställas samt inköp av madrasser och 
sängkläder till sju extra platser. 

I dialog med utföraren inom LSS-utförarna infördes besöksförbud på gruppbostaden och 
servicebostaden. Daglig verksamhet stängde för att förhindra resor och smitta bland brukarna. 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Myndighetens verksamhet har påverkats av pandemin i form av högre sjukskrivningstal och ökade 
kostnader relaterade till externa köp av korttidsboendeplatser. Under en period ställdes krav från 
regionen om bemanning av biståndshandläggare under helgerna vilket ökade lönekostnaderna. 

Hembesök har begränsats under perioden, vilket till viss del har försvårat biståndsbedömningen, 
främst inom äldreomsorgen. 

Pandemin har begränsat verksamhetsutvecklingen. Ett flertal samverkansforum har ställts in och 
andra genomförts via Teams eller Skype. 

Säbo 

Vid pandemins utbrott infördes besöksförbud på äldreboendet och dagverksamheterna stängdes. 
En del anhöriga/närstående hade till en början svårt att acceptera besöksförbudet. 

Pandemin har inneburit ökad arbetsbörda för socialförvaltningen. Arbetsuppgifter har prioriterats 
för att säkra god hälso- och sjukvård samt omsorg om medborgare inom kommunens 
ansvarsområde. För att möta behovet av nya arbetssätt och rutiner har nya samverkansformer 
formats under året och främst skett digitalt. Under våren startades regelbundna samarbetsmöten 
upp med region, myndigheter, SKR och lokala samarbetspartners i Vaxholm. Efter sommaren 
behölls samarbetena med kontaktvägar för att snabbt kunna växla upp i händelse av en ny våg. 
Andra vågen i pandemin inföll i samband med hösten då befintliga samarbeten intensifierades och 
ånyo växlade upp till veckobasis. 
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Flertalet rutiner om medicinska frågeställningar samt smittförebyggande arbete inom vård- och 
omsorg har uppdaterats för att följa Folkhälsomyndighetens och region Stockholms råd och 
riktlinjer. Samverkan har under hela pandemin skett med läkarorganisationen på särskilt boende för 
äldre som drivs av Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Samverkan och dialog har också skett tätt 
tillsammans med smittskydd, vårdhygien, Storstockholm och via gemensamma MAS-möten i 
nätverket nordost där kommunerna Vaxholm/ Danderyd/ Norrtälje/ Täby/ Vallentuna/ Lidingö och 
Österåker ingår. 

Gemensamma flödesrutiner och kontaktvägar har upprättats mellan lokalt kluster Täby Vaxholm 
där kommun och region är representerad. Kommunens verksamheter som berördes är hemtjänst, 
funktionshinder LSS, särskilt boende för äldre och biståndshandläggare. Berörda verksamheter inom 
kluster Täby Vaxholm för regionens del har varit primärvård, ASIH och PR-vård. 

Hemtjänsten 

Hemtjänsten fortsatte som tidigare även om flera av brukarna avsade sig framför allt 
serviceinsatsen städ. Hemtjänsten skapade ett coronateam som bara arbetade med personer med 
misstänkt/ konstaterad smitta. 

Inom hemtjänsten är upplevelsen att psykisk ohälsa har ökat bland de äldre på grund av ensamhet 
och saknad att träffa sina anhöriga. 

Öppna verksamheten på Kanonen ställde också in samtliga aktiviteter, så som bridge, gymnastik, 
föreläsningar, tisdagsträffarna på församlingshemmet med musik och caféerna på Kanonen. 

För brukare med beviljad dagverksamhet har det erbjudits dagverksamhet i hemmet. Anhöriga till 
målgruppen har påverkats negativt på grund av rådande förhållanden. 

Missbruk, mestadels alkohol, bedöms ha ökat något bland vissa av de äldre inom hemtjänsten. Det 
uppdagas oftast vid fall i hemmen eller vid ordinarie besök. Vid samtal framkommer att de är 
ledsna, ensamma och rädda. 

Sårbara grupper 

Folkhälsomyndigheten identifierade tidigt under våren att coronaviruset covid-19 var särskilt farligt 
för äldre personer som bodde på särskilt boende för äldre. Samtidigt uppfattades också ökad risk 
att drabbas av komplikationer för de personer som normalt sett anses vara i riskgrupp vid 
säsongsinfluensan. För att skydda de äldre personerna inom kommunen som bodde på särskilt 
boende infördes besöksförbud i Vaxholm den 13 mars. Regeringen beslutade den 30 mars om ett 
besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-
19. Regeringens beslut löpte till den 1 oktober. 

Smittförebyggande arbete 

Stort fokus har såväl i Vaxholm som nationellt funnits kring smittförebyggande arbete inom vård- 
och omsorg. Prioriterat har varit följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler för att bryta 
smittkedjor samt tidig identifiering av tidiga symtom. Personal har följts via webbaserad utbildning, 
undervisning vid överrapportering samt vid egenkontroll. Hälso- och sjukvårdsverksamheterna inom 
särskilt boende och LSS deltog under hösten vid nationell kvalitetsregistrering av följsamhet vid 
punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler. Samtliga verksamheter inom vård- 
och omsorg har genomfört organisatoriska förändringar för att minimera risken för smittspridning 
mellan brukare – brukare – personal – personal – brukare. Provtagning har genomförts enligt 
folkhälsomyndighetens och regionens råd och riktlinjer. En läkare har alltid varit den som ordinerat 
provet och följt upp provsvaret. Sjuksköterskorna har identifierat brukare/patienter med tidiga 
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symtom, genomfört provtagning och i samråd med läkaren följt upp provtagning och planerat för 
smittspårning. Personal som haft symtom har inte fått jobba, det har funnits möjlighet för denna 
personal att via personal-snabbspår bli provtagen för Covid-19. 

Skyddsutrustning 

Skyddsutrustning användes inom vård-och omsorgsverksamheterna innan pandemin bröt ut för att 
upprätthålla basala hygienrutiner. Under våren när första vågen i pandemin bröt ut uppstod en 
nationell och global bristsituation för samtlig skyddsutrustning och det gick inte att få leveranser via 
ordinarie beställningskanaler. Socialförvaltningen tillsatte en ny roll: samordnare för 
skyddsutrustning, som arbetade heltid från mars till juni med frågan. Vissa mindre inköp av 
utrustning gjordes vid sidan av befintliga avtal för att hålla ett akutlager till vård- och 
omsorgsverksamheterna. Merparten av inköpen av skyddsutrustning skedde med stöd av 
Socialstyrelsen och länsstyrelsen genom tilldelning efter behov samt via gemensam upphandling 
med andra norrortskommuner. Detta har möjliggjort att verksamheterna hela tiden har haft tillgång 
till skyddsutrustning. 

Samverkansöverenskommelse skrevs mellan Vaxholms stad och privata utförare som verkar inom 
stadens geografiska område för att främja solidaritet och förhindra att någon verksamhet skulle stå 
utan skyddsutrustning. Socialförvaltningen skapade rutin skyddsutrustning för vård- och 
omsorgsverksamheter. Rutinen beskriver verksamheternas ansvarsområde för logistik av 
lagerhållning. Varje verksamhet håller nu ett lager om 45 dagar med beredskap för mycket ökad 
förbrukning. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Coronapandemin har påverkat bygglov- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra 
verksamheter inom förvaltningen och kommunen. 

Den ökade sjukfrånvaron under vår och sommar har påverkat måluppfyllelsen inom ekonomi 
negativt. Handläggningstiderna i vissa ärenden överskreds och delar av eller hela avgiften 
reducerades bort. Det var inte möjligt att ha telefontid med tanke på begränsad bemanning, utan 
frågor hänvisades till e-post. Från och med september har telefontider öppnats upp varje tisdag 
förmiddag, för allmänna frågor som inte gäller pågående ärenden. Utifrån dessa förutsättningar till 
följd av coronapandemin, främst tidigare under våren, är det extra glädjande att 
handläggningstiderna kunnat kortas. 

För att minska risken för smittspridning i förvaltningen, har verksamheten sedan slutet av april (med 
undantag för semesterperioden 8 veckor under sommaren) övergått från att i princip alla arbetar på 
kontoret, till att planera för att endast ca 50 procent av medarbetarna är på kontoret och övriga 
arbetar hemifrån i planerad schemaläggning. Under hösten har distansarbetet 
ökat ytterligare. Fysiska möten har inte kunnat hållas på samma sätt som tidigare. Arbetsmöten och 
möten med sökanden och byggsamrådsmöten, har hållit helt eller delvis via Skype eller telefon. 

Under coronapandemin har många kommuninvånare  haft tid att ägna sig åt olika projekt i hemmet. 
Detta har tidvis avspeglats i stor mängd olika byggfrågor. Mer tid än vanligt har därmed lagts på 
att ge service i allmänna frågor. Det har begränsat möjligheten till gemensamt utvecklingsarbete. 
Även avsaknaden av fysiska möten har haft en återhållande inverkan på detta. 

Utifrån förutsättningarna har dock situationen totalt sett klarats av på ett tillfredsställande sätt. 
Medarbetarna har till stor del kunnat arbetat hemifrån tack vare det digitala 
ärendehanteringssystemet. 
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Den kommunala koncernen 
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. Den kommunala koncernen är kommunen 
tillsammans med de kommunala koncernföretagen.  

Inflytande i bolag och organisationer 

 Vaxholms Smeden 3 AB (100%) 

 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100%) 

 Roslagsvatten AB (12,6%) 

 Vaxholmsvatten AB (1,0%) 

 Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98%) 

 Inera AB (0,16%) 

 Kommuninvest ekonomisk förening 

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet 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.   

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 år 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.  

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 290 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

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. 
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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. Vårt 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 område 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. 
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. 

Sammanställda räkenskaper 
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna. 

 Vaxholms Smeden 3 AB (100%) 

 Roslagsvatten AB (12,6%) 
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Privata utförare  
Kommuner får enligt kommunallagen7 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 vilken/vilka 
utförare kommunen har avtal med (augusti 2020).  

Socialnämnden 
Verksamhet Utförare 

Bostad med särskild service (gruppbostad och 

servicebostad) 

Olivia omsorg 

Särskilt boende för äldre (kommande)  

Hemtjänst -Olir AB 

-Solskens Omsorg och service 

Kontaktperson  Nordströms assistans 

Daglig verksamhet enligt LSS Olivia omsorg 

Öppen vård missbruk StepOne 

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS) Nordströms Assistans 

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av 

BUNs avtal) 

Sverige taxi  

 
  

                                                           
710 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Verksamhet Utförare 

Fastighetsförvaltning Redab 

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 Winab 

Skogsvård (Ny upphandling)  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhet Utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB 

 

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.  
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Förväntad utveckling 
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. 
Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom 
sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Demografisk förändring 
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar. Detta innebär att kommunsektorns 
kostnader ökar om alla ska få samma välfärd som idag eftersom välfärdens verksamheter, såsom 
barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård, främst riktar sig mot barn, unga och äldre. Att 
kostnaderna ökar är en utmaning då personer i yrkesverksam ålder, som står för det mesta av 
skatteintäkterna, ökar i betydligt mindre omfattning. 

Sett över en tioårsperiod har Vaxholms befolkning ökat med 8,4 procent från 10 965 (år 2010) till 
11 886 (år 2020). I genomsnitt har kommunerna i Stockholms län ökat sin folkmängd med 
16,4 procent. Under 2020 har folkmängden i Vaxholm minskat med 117 personer, vilket motsvarar  
-1 procent. Redan 2019 minskade befolkningen, men då med -0,2 procent. Andelen äldre ökar i 
högre grad än yngre och utflyttningen av unga i åldern 20-29 år har inte de senaste två åren vägts 
upp av inflyttning av invånare i yrkesverksam ålder.  

Prognosen för Vaxholms befolkningsutveckling är att äldre (+65 år) kommer att öka sin andel av 
totala befolkningen i kommunen medan övriga gruppers andelar kommer att minska. 

Stadsbyggnadsprojekt 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Hållbarhet, trygghet, 
service, närhet till kollektivtrafik, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvaliteter. Uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen fortsätter. Under våren 2021 kommer 
förslaget till översiktsplan 2040 att samrådas med invånare med flera. Kommunfullmäktige planerar 
att anta översiktsplanen i början av 2022. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med Trafikverket och regionens trafikförvaltning för 
att påverka frågor som berör Vaxholm, vilket inkluderar busstrafik på Tynningö, säkra och täta 
färjeturer från och till Rindö, åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen, till exempel 
byggande av cirkulationsplats vid Engarn som beräknas starta i slutet av 2021, och bra kollektivtrafik 
både på land och till sjöss. Försöket med pendelbåtstrafik från Rindö, via Vaxön till Slussen och 
Strömkajen kommer exempelvis att fortsätta under 2021.  

Digitalisering 
Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden 
som transporter och energi bidrar digitaliseringen till nya, effektivare och mer hållbara lösningar. 
Den påverkar också var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med 
varandra. Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen i arbetslivet. När många har arbetat 
hemifrån och fysiska möten behöver ersätta av andra alternativ har utvecklingen och användningen 
av digitala verktyg ökat kraftigt. Den här utvecklingen av hur vi arbetar, kommunicerar, möts, reser 
med mera har inneburit förändringar som kommer att bestå även efter att pandemin är över.  

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på 
kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba 
och anpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och 
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delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för 
en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar 
del av den nya tekniken. 

Att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter kommer att vara en 
huvudfråga inom kommunens verksamhetsutveckling framöver inom alla nämnder och 
förvaltningar.  

Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, 
fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att 
kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet 
och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta att utveckla 
varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Hållbarhet i fokus 
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska 
implementeras i stadens alla verksamheter och arbetet att ta fram en gemensam 
Hållbarhetsstrategi 2021–2030 pågår.  

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för 
ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten och dricksvattenförsörjning. Även 
vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är prioriterad med målet att uppnå god kemisk och 
ekologisk status i kommunens vattenförekomster enligt miljökvalitetsnormerna (MKN).  

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på tryggt och inkluderande samhälle. Det sker genom ett 
strukturerat och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, i nära samverkan med Polisen samt 
ett kontinuerligt drogförebyggande arbete med fokus på unga. I linje med Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetmålen fortsätter Vaxholms stad också arbeta för en jämställd service, för hälsa 
och välbefinnande via uppdrag psykisk hälsa och för goda livsvillkor för barn och unga genom bland 
annat en meningsfull fritid och föräldraskapsstöd. 
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Ekonomiskt resultat 

I denna del redovisas en finansiell analys, samlade driftsredovisning på nämndsnivå och 
verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och 
exploateringsredovisning. 

 

Foto: Åsa Dry Larsson 
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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 33,3 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med 
budget är det 17,9 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag 
och utjämning uppgår till 4,8 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 3,8 procent.  

Årets resultat 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat (mnkr) 32,2 27,3 14,6 17,2 33,3 

Årets resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning 

5,2% 4,3% 2,3% 2,5% 4,8% 

 

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 95,2 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 
4,8 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.  

Nettokostnaden som andel av skatteintäkter 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamheten 88,9% 89,0% 91,0% 90,6% 88,0% 

Avskrivningar 4,7% 5,4% 5,8% 5,8% 6,0% 

Finansnetto 1,2% 1,4% 0,9% 1,1% 1,2% 

Nettokostnadsandel 94,7% 95,7% 97,7% 97,5% 95,2% 

 

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 
relation till årets investeringar. Denna beräkningsformel används i den offentliga statistiken och 
kommunala jämförelser. En brist i formeln är att den inte tar hänsyn till alla icke 
kassaflödespåverkande poster såsom utrangeringar och avsättningar. Årets självfinansieringsgrad 
uppgår till 177,2 procent och genomsnittet för de senaste fem åren är 95,8 procent.  
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Investeringar 2016 2017 2018 2019 2020 

Investeringsvolym (mnkr) 172,1 71,4 46,5 84,6 42,6 

Självfinansieringsgrad 35,4% 86,9% 112,7% 66,8% 177,2% 

Andel av skatter, statsbidrag och utjämning 28,0% 11,0% 7,0% 12,4% 6,1% 

 

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 38,0 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.  

Soliditet 2016 2017 2018 2019 2020 

Soliditet enligt balansräkningen 29,8% 32,8% 35,4% 34,7% 38,0% 

Soliditet inkl pensionsåtagande 13,8% 17,2% 19,7% 20,0% 24,1% 

Förändring av eget kapital (mnkr) 33,0 27,6 15,4 10,8 33,3 

 

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 
50 mnkr till Kommuninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala skuldsättningen ökar med 
anledning av de förmånsbestämda pensionsskulderna som fortsätter att öka. 

Skuldsättningsgrad  2016 2017 2018 2019 2020 

Total skuldsättningsgrad 70,3% 67,3% 64,6% 65,3% 62,0% 

- Varav avsättningsgrad 4,4% 4,9% 6,8% 7,9% 9,2% 

- Varav kortfristig skuldsättningsgrad 10,7% 12,5% 13,5% 12,2% 12,9% 

- Varav långfristig skuldsättningsgrad 55,2% 49,9% 44,4% 45,2% 39,9% 

Lån till kreditinstitut (mnkr) 516,5 466,5 380,0 410,0 360,0 

 
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 (19,78) är 0,69 kronor högre än genomsnittet för Stockholms län 
(19,09) 
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Stadens intäkter 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetsintäkter (mnkr) 125,0 125,3 117,1 114,0 117,3 

Skatteintäkter (mnkr) 619,2 641,9 656,3 689,6 706,0 

Skatteuttag  19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 

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 48,8 mnkr vid bokslutstillfället. 
Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära 
svackor i likviditeten.   

Likviditet 2016 2017 2018 2019 2020 

Kassalikviditet 136,6% 98,2% 66,6% 77,1% 72,2% 

Rörelsekapital (mnkr) 36,6 -2,2 -39,9 -21,6 -21,1 

 

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) 2016 2017 2018 2019 2020 

Kortfristig skuld, individuella valet 11,2 11,5 12,3 13,7 14,4 

Avsättning för pensioner  41,3 45,6 61,6 75,9 88,4 

Ansvarsförbindelse  149,2 145,3 142,4 140,3 134,2 

Summa 201,7 202,4 216,3 229,9 237,0 

 

Borgensåtagande 
Stadens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB som staden äger 
andelar i. Staden har inte varit tvungen att infria något borgensåtagande.  

Borgensåtagande (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Vaxholmsvatten AB 101,0 101,0 98,0 98,0 97,4 

Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Förlustansvar för egnahem 0,0 - - - - 

Summa 103,0 103,0 100,0 100,0 99,4 

 

Tvister 
Staden har en pågående tvist med en av byggentreprenören till Campus idrottshall. Ärendet har fått 
prövningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre fram. 
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Kontroll 
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den ekonomiska utvecklingen.  

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett 
överskott jämfört med budget på 11,5 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 17,9 
mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg. Värt att nämna är att det har 
varit ett exceptionellt svårt år att prognostisera då skatteintäkterna, generella statsbidragen och 
kostnaderna har svängt kraftigt och på ett svårförutsägbart sätt.   

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna 
(mnkr) 

Mars April Augusti Oktober Bokslut 

Kommunstyrelsen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Socialnämnden 0,0 0,0 2,0 4,0 6,1 

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 2,5 2,5 4,0 

Stadsbyggnadsnämnden -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,2 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Finansförvaltningen 0,0 -3,2 8,0 6,0 5,7 

Summa -0,9 -4,1 11,5 11,5 17,9 

 

Vaxholms stads finansiella profil 2017–2019 
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har 
utvecklats finansiellt under 2017–2019 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.  

I diagrammen ser man att nyckeltalet för det genomsnittliga resultatet samt skattefinansierings-
graden av investeringar förändras kraftigt mellan åren. Orsaken är att det funnits en omfattande 
exploateringsverksamhet bland Stockholmskommuner under de senaste åren. 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. 
Vaxholms skattesats är högre än genomsnittet för Stockholmskommunerna. 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 nära genomsnittlig 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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Coronapandemins påverkan på Vaxholms ekonomi 
Coronapandemin i kombination med den vikande konjunkturen som startade redan innan 
pandemin påverkade ekonomin i kommunerna negativt. För att motverka de ekonomiska 
effekterna av detta har staten beslutat om rekordstora generella- och riktade statsbidrag till 
kommuner och regioner.  

Minskade skatteintäkter och ökade statsbidrag 
Coronapandemin och konjunkturnedgången orsakade stora nedrevideringar av skatteprognoserna 
under året. Staten gick in och kompenserade kommunerna och regionerna för 
skatteintäktsbortfallet men när smittspridningen minskade under sommaren förbättrades 
skatteintäktsprognoserna vilket resulterade att de ökade statsbidragen översteg de minskade 
skatteintäkterna. 

Helår 2020 (mnkr) 2020 

Minskade skatteintäkter -14,.7 

Ökade statsbidrag 22,5 

Summa 7,8 

 

Kompensation för merkostnader kopplat till coronapandemin 
Staten har beslutat om att ersätta kommuner och regioner för merkostnader kopplat till corona. 
Det gäller inte alla typer av kostnader utan framförallt merkostnader inom socialnämndens 
ansvarsområden.  För att ta del av statsbidraget var man tvungen att aktivt söka pengarna från 
Socialstyrelsen under två ansökningsomgångar. Omgång ett avsåg perioden februari-augusti och 
omgång två september-november. Kommunerna hade också till uppgift att ansöka för de privata 
utförarnas merkostnader. 

Merkostnaderna för perioden februari-augusti har beslutats och betalats ut av Socialstyrelsen och 
bokförts som en intäkt i kommunen. Ansökningarna översteg statsbidraget vilket ledde till att 
Vaxholm och majoriteten av kommunerna fick 91,4 procent av merkostnaderna ersatta.  

Merkostnader februari-augusti (mnkr) Ansökan Beslut 

Vaxholms stad 3,5 3,2 

Privata utförare 0,3 0,3 

Summa 3,8 3,5 

   

Fördelning per nämnd   

Kommunstyrelsen 0,5 0,4 

Barn- och utbildningsnämnden 0,1 0,1 

Socialnämnden 2,7 2,5 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,2 0,2 

Stadsbyggnadsnämnden - - 

Summa 3,5 3,2 

 

I ansökningsomgång två ansökte kommunen om ersättning för merkostnader på 0,7 mnkr. Vid 
bokslutstillfället hade Socialstyrelsen ännu ej fattat något beslut i ärendet. I mitten av februari 
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beslutade Socialstyrelsen om att dels bevilja de ansökta medlen på 0,7 mnkr och dels de 0,3 mnkr 
som återstod från ansökningsomgång ett. Med anledning av att ekonomifunktionen hade stängt 
bokföringen för 2020 samt att Socialstyrelsen kräver en återrapportering som kan innebära en 
återbetalningsskyldighet valde ekonomifunktionen som en försiktighetsåtgärd att inte bokföra 
dessa som en intäkt.   

Merkostnader september-november (mnkr) Ansökan Beslut 

Vaxholms stad 0,7 1,0  

Privata utförare - - 

Summa 0,7 1,0 

Riksdagen har beslutat om att statsbidraget för merkostnader förläng till och med december månad 
2020. Det innebär att vi kommer att söka ersättning för ytterligare kostnader under som avser 2020 
under 2021. Det finns inga beslut på att staten ska ersätta kommunerna för merkostnader kopplat 
till coronapandemin under 2021.  

Ersättning för sjuklönekostnader 
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det 
innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti-
december gäller en annan beräkning vilket inneburit en lägre ersättning. 

För månaderna april-oktober har kommunen fått 5,5 mnkr utbetald som ersättning för 
sjuklönekostnader. Ersättningen är utbetald och bokförd på respektive nämnd.  

Ersättning sjuklönekostnader april-december (mnkr) Beslut 

Kommunstyrelsen 0,3 

Barn- och utbildningsnämnden 3,2 

Socialnämnden 1,6 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,1 

Stadsbyggnadsnämnden 0,2 

Summa 5,5 

Kompensation för sjuklönekostnader som överstiger det normala förlängs till och med februari 
2021. 

Tillfälligt sänkta socialavgifter 
Riksdagen beslutade om en tidsbegränsad nedsättning av sociala avgifter. Detta innebar en 
nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. Syftet var att lindra de 
ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Förslaget innebar att arbetsgivare 
kunde begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för 
utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Den ekonomiska lättnaden för 
arbetsgivaren är ca 5 tkr per anställd. 

För månaderna mars-juni har kommunen fått 0,6 mnkr i tillfälligt sänkta sociala avgifter. 
Ersättningen är bokförd på finansansvaret och har inte fördelats ut på de olika nämnderna.  

Tillfälligt sänkta sociala avgifter (mnkr) Beslut 

Finansansvaret 0,6 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten. Internhandeln har särredovisats i en separat kolumn så 
att driftredovisningen kan jämföras med resultaträkningen.  

Driftredovisning per nämnd 

Driftredovisning per nämnd 
(mnkr)                     Bokslut 

Intäkter 
Bokslut  

Kostnader  

Bokslut 
Intern- 
handel       

Bokslut 
netto        

Budget  
netto              

Budget- 
avvikelse  

Bokslut   
netto            
2019 

Kommunstyrelsen 6,6 -80,7 -2,7 -76,9 -77,2 0,3 -77,7 

Barn- och utbildningsnämnden 48,7 -354,2 -43,1 -348,7 -352,7 4,0 -347,0 

Socialnämnden 33,7 -202,6 -11,8 -180,7 -186,7 6,1 -173,4 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

23,9 -113,1 41,3 -48,0 -50,9 2,9 -50,9 

Stadsbyggnadsnämnden 4,5 -11,3 -0,3 -7,0 -5,9 -1,2 -6,3 

Summa nämnder 117,3 -761,9 -16,6 -661,2 -673,4 12,2 -655,2 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,0 -13,4 0,0 -13,3 -12,9 -0,5 -17,0 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 16,6 16,6 16,7 -0,1 15,8 

Verksamhetens nettokostnad 117,3 -775,2 0,0 -657,9 -669,5 11,6 -656,5 

Skatteintäkter 706,0 0,0 0,0 706,0 714,4 -8,4 689,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

90,6 -97,1 0,0 -6,4 -22,1 15,7 -8,4 

Verksamhetens resultat 914,0 -872,3 0,0 41,7 22,8 18,9 24,7 

Finansiella intäkter 1,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,1 1,6 

Finansiella kostnader 0,0 -9,9 0,0 -9,9 -8,8 -1,1 -9,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

915,6 -882,2 0,0 33,3 15,4 17,9 17,2 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 915,6 -882,2 0,0 33,3 15,4 17,9 17,2 

 

  



Rapport 
 
 

66 av 107 

Driftredovisning per verksamhet 

Driftredovisning per 
verksamhet (mnkr)                     Bokslut 

Intäkter 
Bokslut  

Kostnader  

Bokslut 
Intern- 
handel       

Bokslut 
netto        

Budget  
netto              

Budget- 
avvikelse  

Bokslut   
netto            
2019 

Politisk verksamhet 0,1 -8,4 0,0 -8,4 -8,8 0,4 -8,7 

Infrastruktur, skydd 12,8 -60,2 -2,1 -49,5 -47,2 -2,3 -59,0 

Kultur och fritid 3,3 -16,5 -12,7 -26,0 -27,8 1,8 -26,8 

Pedagogisk verksamhet 47,1 -333,2 -44,9 -330,9 -335,7 4,8 -330,2 

Vård och omsorg 24,6 -169,1 -10,6 -155,2 -151,4 -3,8 -149,6 

Individ- och familjeomsorg 0,9 -20,6 -0,5 -20,1 -28,4 8,2 -19,1 

Särskilt riktade insatser 7,5 -7,2 -0,1 0,2 -0,8 1,0 1,1 

Affärsverksamhet 3,5 -4,2 -0,3 -0,9 -2,4 1,5 -1,4 

Gemensamma verksamheter 17,5 -142,4 54,6 -70,4 -70,8 0,5 -61,5 

Summa nämnder 117,3 -761,8 -16,6 -661,2 -673,4 12,2 -655,2 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,0 -13,4 0,0 -13,3 -12,9 -0,5 -17,0 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 16,6 16,6 16,7 -0,1 15,8 

Verksamhetens 
nettokostnader 

117,3 -775,2 0,0 -657,9 -669,5 11,6 -656,5 

Skatteintäkter 706,0 0,0 0,0 706,0 714,4 -8,4 689,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

90,6 -97,1 0,0 -6,4 -22,1 15,7 -8,4 

Verksamhetens resultat 914,0 -872,3 0,0 41,7 22,8 19,0 24,7 

Finansiella intäkter 1,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,1 1,6 

Finansiella kostnader 0,0 -9,9 0,0 -9,9 -8,8 -1,1 -9,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

915,6 -882,2 0,0 33,3 15,4 17,9 17,2 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 915,6 -882,2 0,0 33,3 15,4 17,9 17,2 

Kommentarer 
Bokslutet visar ett resultat på 33,3 mnkr vilket överstiger budgeten med 17,9 mnkr. Resultat är 4,8 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr och håller budgeten ganska exakt. Det 
finns däremot både positiva och negativa avvikelser som summerar upp till det totalt sätt positiva 
avvikelsen. Kommunstyrelsen har fått in en försäkringsintäkt för skador på kajen samt inte nyttjat 
hela konsultbudgeten på planeringsutskottet som genererar positiva avvikelser. Vakanser under 
året samt statens ersättning för sjuklönekostnader har också bidragit positivt till utfallet. Linfärjans 
låga intäkter i kombination med driftförda investeringsprojekt har bidragit negativt till utfallet.    

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 1,1 procent av budget. Exklusive volympåverkan är 

resultatet 0,4 procent. Egen regin har ett underskott på ca 1 mnkr vilket till största del beror på förskolornas 

underskott. Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan och förskolan visar att Vaxholm kostar mer jämfört med 

riket och kommunerna i länet. Inom fritidshemmet kostar vi mindre jämfört med riket och ligger på samma 
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nivå som fritidshemmen i länet. Åtgärder som är vidtagna är bland annat en översyn av utnyttjandet av 

lokaler samt en översyn av grundbeloppet och en omfördelning mellan stadier och fritidshemmet inför 2021. 

Socialnämnden 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av budget. 
Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ och familjeomsorgen samt lägre 
kostnader för ekonomiskt bistånd jämfört med budget.   

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv avvikelse på 5,8 procent av budget. Överskottet 
härleds bland annat till lägre elkostnader efter nytt förmånligare elavtal i april samt minskade 
kostnader för löpande fastighetsservice. 

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -20 procent av budget. 
Självkostandstäckningsgraden är 42 procent. Underskottet beror bland annat på att 
bygglovsverksamheten inte når upp till målen för självkostnadstäckningsgrad. Nämnden har också 
haft kostnader för tillsynskonsulter samt kostnader för en genomförd verksamhetsgenomlysning. 

Pensionskostnader och finansiella kostnader 
Pensionsprognosen har tidigare visat sig vara väldigt volatil och det fortsätter den att vara även i år. 
Den senaste pensionsprognosen som levererades i december visar på en försämrad 
pensionskostnad jämfört med budget på cirka 2,7 mnkr. Den försämrade pensionsprognosen får ett 
genomslag på raden finansiella kostnader där skuldens ränteuppräkning och basbeloppsuppräkning 
bokförs. Budgetavvikelsen på raden finansiella kostnader består alltså till större del av ökade 
pensionskostnader.   

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Det har sällan skådats en så stor prognososäkerhet i skatteintäkterna som i år. Förutsättningarna 
förändrades från en vecka till en annan. Den försämrade ekonomin och minskade skatteintäkterna 
har kompenserats av ökade statliga bidrag till kommunerna. Statsbidragen överstiger de minskade 
skatteintäkterna vilket ger oss ett budgetöverskott på skatteintäkterna.   
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen       

IT -1,9 -2,0 0,1 

Miljöbil -0,3 -0,4 0,0 

GC-vägar -5,9 -1,5 -4,4 

Rådhuset 0,0 -5,0 5,0 

Reservelverk 0,0 -0,5 0,5 

Övrigt -0,9 -0,8 -0,1 

Summa -9,0 -10,2 1,2 

Nämnden för teknik, fritid och kultur       

Gator- trafik -5,1 -4,5 -0,6 

Om-och tillbyggnad fastigheter -16,6 -8,5 -8,1 

Hamnar, kajer -0,5 -0,5 0,0 

Fritid -0,2 -0,5 0,3 

Park och mark -0,1 -0,5 0,4 

Tillgänglighetsanpassningar 0,0 -1,0 1,0 

Infartsparkering -0,3 -2,0 1,7 

Energi- och klimatåtgärder -2,3 -3,0 0,7 

Lekplatsinsats 0,0 -2,0 2,0 

Bredband -0,1 -1,0 0,9 

Summa -25,3 -23,5 -1,8 

Barn- och utbildningsnämnden       

Inventarier -2,3 -2,5 0,2 

Summa -2,3 -2,5 0,2 

Socialnämnden       

Digital utveckling 0,0 -0,2 0,2 

Inventarier och utrustning 0,0 -0,3 0,3 

Miljöbil -1,0 -0,7 -0,3 

Summa -1,1 -1,2 0,1 

Stadsbyggnadsnämnden       

Digital utveckling -0,1 -0,3 0,1 

Bil -0,4 -0,4 -0,1 

Löpande investering 0,0 -0,1 0,1 

Summa -0,5 -0,7 0,2 

        

Summa löpande investeringar -38,2 -38,0 -0,2 
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Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget- 
avvikelse   

Ack. 
Utfall 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget  

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

Utbyggnad Vaxö skola -0,2 0,0 -0,2   -4,4 -29,0 -29,0 0,0 2018 2022 

Resarö skola -0,1 -5,0 4,9   -1,8 -40,0 -40,0 0,0 2018 2024 

Förskolan Lägerhöjden -0,1 -0,3 0,2   -0,3 -42,0 -42,0 0,0 2018 2021 

SÄBO 1 inkl garage -0,3 -5,0 4,7   -1,4 -190,0 -190,0 0,0 2018 2024 

Kajen -3,0 -7,0 4,0   -6,2 -200,0 -200,0 0,0 2019 2025 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 -3,0 3,0   0,0 -6,0 -6,0 0,0 2021 2022 

Konstgräs 0,0 -1,0 1,0   0,0 -1,0 -2,0 1,0 2021 2021 

Engarn -0,7 -2,0 1,3   -0,7 -6,7 -5,1 -1,6 2020 2024 

Summa investeringar -4,4 -23,3 18,9   -14,9 -514,7 -514,1 -0,6     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget- 
avvikelse 

  -42,6 -61,3 18,7 

 

Kommentarer 
Kommunen som helhet redovisar ett överskott på 18,7 mnkr i investeringsredovisningen. 

Majoriteten av investeringen på GC-vägar avser GC-vägar på Rindö. Denna investering ska i 

framtiden kvittas mot ett exploateringsbidrag som ni ligger bokfört på ett balanskonto. Nämnden 

för teknik, fritid och kultur har fått prioritera fastighetsunderhåll under året. Tittar man historiskt 

har kommunen haft stora överskott på investeringsbudgeten. Anledningen är att många projekt 

oftast tar längre tid att genomföra än den ursprungliga tidplanen.  

Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen har renoveringsbehov. En detaljerad  beskrivning 

av kajernas skick och en övergripande tidplan och budget har tagits fram. Vaxholm stad har sökt 

medfinansiering om 50% för ett projekt kalkylerat till 381 mkr. Besked om detta får vi i juni och 

kommunen förväntas ta beslut om projektets geografiska och ekonomiska ramar i september 2021. 

Arbetet med Annexet på Vaxö skola har fortsatt enligt plan där fokus har legat på att begära ett 
förhandsbesked kring byggnationen innan ytterligare projektering sker för att sedan uppföra en ny 
byggnad. Med ett förhandsbesked säkerställer man att husvolymen ryms inom plan. Annexet skall 
tillgodose skolans behov av slöjdsalar och klassrum för att skolan skall kunna konsolidera sin 
verksamhet i egna lokaler och tillfälliga paviljonger skall kunna avvecklas.  

Under 2020 har barn- och utbildningsnämnden beslutat att uppge åt exploateringsenheten att 
färdigställa en byggnad som inrymmer en matsal samt sju klassrum för att möta skolans behov. 
Exploateringsenheten har utgått från barn- och utbildningsnämndens behovs beskrivning och 
påbörjat ett projekteringsarbete.  

 

  



Rapport 
 
 

70 av 107 

Exploateringsredovisning 
Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
2020 

Budget 
2020  

Budget- 
avvikelse   

  Ack. Utfall  
Projektets 

prognos 
Projektets 

budget 
Prognos- 
avvikelse 

Inbetalningar                 

Försäljning 0,0 106,7 -106,7   23,6 249,4 248,4 1,0 

Kostnader                 

Rivning -5,8 -2,0 -3,8   -9,2 -10,7 -7,5 -3,2 

Skyddsrum 0,0 0,0 0,0   0,0 -7,0 -7,0 0,0 

Övrigt -0,6 0,0 -0,6   -2,2 -3,0 0,0 -3,0 

Sanering -1,6 0,0 -1,6   -1,6 -0,1 0,0 -0,1 

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  -8,1 104,7 -112,7   -11,7 206,3 214,5 -8,2 

 

Kommentarer 
Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget 
syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, 
särskilt boende för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i samband med att 
kommunfullmäktige år 2011 beslutade att ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola 
för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjliggjorde därmed att platsen istället kan användas 
för nytt ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genomfördes i augusti 2016 ett samråd för 
en ny detaljplan på Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds exploatörer till en 
markanvisningstävling för området. Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017 till 
vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab 
handpenning i enlighet med godkänt köp- och genomförandeavtal.   

Inbetalningen består av den handpenning som kommunen har fått från exploatören. Den största 
delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på Norrberget till Blynäsvikens 
förskola. Flera alternativ för evakuering utreddes, däribland Johannesberg men beslutet togs om att 
flytta verksamheten till Blynäsvikens förskola. Utfallet på 1,1 mnkr på resultatförda kostnader, 
Johannesberg avser ersättning till en leverantör för avbeställda paviljonger. Dessa kostnader har 
inte tagits som en investeringskostnad utan kostnadsförts direkt i 2019 års resultat. Övriga 
kostnader består till största del av rivningskostnader. De upparbetade saneringskostnaderna är 1,6 
mnkr som kommunen räknar med att få ersättning för från försäkringsbolaget. Den stora 
budgetavvikelsen på summaraden beror på att kommunen inte har fått inbetalningen för etapp 1 
enligt plan med anledning av att detaljplanen varit överklagad till mark- och miljööverdomstolen 
och tidplanen förskjutits framåt.  

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har 
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens 
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. 
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Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att 
de är 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 
2020 

Budget 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 1,9 117,3 107,9 9,4 114,0 

Verksamhetens kostnader 2,9 -732,8 -736,0 3,2 -731,0 

Avskrivningar 3 -42,2 -41,2 -1,0 -39,4 

Verksamhetens nettokostnad   -657,7 -669,3 11,6 -656,3 

Skatteintäkter 4 706,0 714,4 -8,4 689,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -6,5 -22,1 15,7 -8,4 

Verksamhetens resultat   41,9 23,0 18,9 24,9 

Finansiella intäkter 6 1,6 1,5 0,1 1,6 

Finansiella kostnader 7 -10,1 -9,0 -1,1 -9,4 

Resultat efter finansiella poster   33,3 15,4 17,9 17,2 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   33,3 15,4 17,9 17,2 

Kommentarer 
Den positiva budgetavvikelsen på raden verksamhetens intäkter beror framförallt på statliga 
ersättningar till följd av coronapandemin. Den positiva budgetavvikelsen på raden verksamhetens 
kostnader beror framförallt på lägre personalkostnader kopplat till ökad sjukfrånvaro. Det finns inte 
någon övergripande förklaringen till avvikelsen på raden avskrivningar utan samtliga nämnder 
avviker ett par hundratusen kronor var som summerar upp till den totala negativa avvikelsen på en 
miljon kronor. Den negativa avvikelsen på raden skatteintäkter beror på den försämrade 
konjunkturen som ger oss lägre skatteintäkter och den positiva avvikelsen på raden generella 
statsbidrag och utjämning beror på beslutade statsbidrag för att motverka de negativa 
konsekvenserna av den vikande konjunkturen till följd av coronapandemin. Den negativa avvikelsen 
på raden finansiella kostnader beror på försämringen av pensionsprognosen. Den försämrade 
pensionsprognosen får ett genomslag på raden finansiella kostnader där skuldens ränteuppräkning 
och basbeloppsuppräkning bokförs. Budgetavvikelsen på raden finansiella kostnader består alltså 
till större del av ökade pensionskostnader.   
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Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Koncernens 

bokslut 
2020 

Koncernens 
bokslut 

2019 

Stadens 
bokslut 

2020 

Stadens 
bokslut 

2019 

Verksamhetens intäkter 1,9 177,9 174,4 117,3 114,0 

Verksamhetens kostnader 2,9 -780,9 -776,3 -732,8 -731,0 

Avskrivningar 3 -51,1 -47,7 -42,2 -39,4 

Verksamhetens nettokostnad   -654,0 -649,5 -657,7 -656,3 

Skatteintäkter 4 706,0 689,6 706,0 689,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -6,5 -8,4 -6,5 -8,4 

Verksamhetens resultat   45,5 31,7 41,9 24,9 

Finansiella intäkter 6 0,4 0,6 1,6 1,6 

Finansiella kostnader 7 -10,5 -9,6 -10,1 -9,4 

Resultat efter finansiella poster   35,5 22,6 33,3 17,2 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   35,5 22,6 33,3 17,2 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut 

2020 
bokslut 

2019 
bokslut   

2020 
bokslut 

2019 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 10 0,4 - 0,4 - 

Materiella anläggningstillgångar 11         

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar   1 075,2 884,8 771,9 776,5 

-Maskiner och inventarier   34,2 209,8 22,9 21,4 

-Övriga materiella anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar 12 14,0 15,6 63,6 65,6 

Summa anläggningstillgångar   1 123,7 1 110,2 858,8 863,5 

Bidrag till infrastruktur 13 - - - - 

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m. 14 13,9 5,3 13,6 5,1 

Fordringar 15 54,9 60,6 41,1 36,5 

Kortfristiga placeringar 16 - - - - 

Kassa och bank 17 74,5 72,4 48,8 53,5 

Summa omsättningstillgångar   143,2 138,3 103,5 95,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   1 267,0 1 248,5 962,3 958,7 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 18         

Årets resultat   35,5 22,6 33,3 17,2 

Resultatutjämningsreserv   - - - - 

Övrigt eget kapital   348,6 326,0 332,5 315,3 

Summa eget kapital   384,1 348,6 365,8 332,5 

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

19 88,4 75,9 88,4 75,9 

Andra avsättningar 20 6,4 5,9 - - 

Summa avsättningar   94,8 81,8 88,4 75,9 

Skulder           

Långfristiga skulder 21 552,5 588,4 383,6 433,6 

Kortfristiga skulder 22 235,5 229,7 124,6 116,8 

Summa skulder   788,1 818,0 508,1 550,4 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 267,0 1 248,5 962,3 958,7 

Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut 

2020 
bokslut 

2019 
bokslut 

2020 
bokslut 

2019 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

23 134,2 140,3 134,2 140,3 

Övriga ansvarsförbindelser 24 23,6  19,4 17,9  16,6 

Borgensåtagande 25 99,4 100,0 99,4 100,0 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  Bokslut 
 2020 

bokslut  
2019 

bokslut 
2020 

bokslut 
2019 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat 35,5 22,6 33,3 17,2 

Justering för av- och nedskrivningar 51,1 47,7 42,2 39,4 

Justering för gjorda avsättningar 13,0 14,3 12,5 14,3 

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster 3,2 1,6 3,2 1,6 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 5,4 -7,2 -4,6 0,0 

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter -8,5 -4,4 -8,5 -4,3 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 6,1 -5,7 7,8 -5,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105,7 68,8 85,8 62,6 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -69,7 -117,0 -42,6 -84,6 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar - - - - 

Avyttring av finansiella tillgångar 2,0 0,5 2,0 0,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67,7 -116,5 -40,6 -84,1 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån - 30,0 - 30,0 

Amortering av låneskuld -50,0 -0,5 -50,0 - 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 14,0 22,0 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -36,0 51,5 -50,0 30,0 

          

Periodens kassaflöde 2,1 3,8 -4,8 8,5 

          

Likvida medel vid årets början 72,4 68,6 53,5 45,0 

Likvida medel vid periodens slut 74,5 72,4 48,8 53,5 
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Noter 

Not 1-9 Noter till resultaträkningen 

Not 10-22 Noter till balansräkningen 

Not 23-25 noter till panter och ansvarsförbindelser 

Not 26 upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision 

Not 27 Redovisningsprinciper 

 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)

2012 1912 2012 1912

Försäljningsintäkter 1 435 1 574 1 435 1 574

Taxor och avgifter 87 191 89 721 34 844 37 465

Hyror och arrenden 27 998 27 349 25 807 25 180

Bidrag och ersättningar 2 263 765 2 263 765

Bidrag och ersättningar från staten 45 668 43 203 45 643 43 203

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 7 031 5 560 7 326 5 840

Exploateringsintäkter

Realisationsvinster

Interna poster 6 6

Övriga intäkter Roslagsvatten 6 287 6 267

Summa verksamhetens intäkter 177 879 174 439 117 324 114 027

Koncernen Staden

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

2012 1912 2012 1912

Löner och sociala avgifter -380 663 -364 724 -355 122 -353 537

Pensionskostnader -37 675 -39 733 -37 675 -39 733

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial

Bränsle energi och vatten -17 024 -19 027 -12 281 -14 075

Köp av huvudverksamhet -204 905 -199 632 -204 905 -199 632

Lokal- och markhyror -27 022 -12 739 -14 510 -13 547

Övriga tjänster -35 264 -29 858 -35 264 -29 820

Lämnade bidrag -17 333 -18 110 -17 333 -18 110

Realisationsförluster och utrangeringar -3 216 -1 286 -3 216 -1 286

Övriga kostnader -56 855 -89 519 -52 506 -61 233

Skatt på årets resultat -907 -1 684

Summa verksamhetens kostnader -780 864 -776 312 -732 812 -730 973

Koncernen Staden

Not 3 Avskrivningar (tkr)

2012 1912 2012 1912

Avskrivningar immateriella tillgångar -261 -52 -261 0

Avskrivningar byggnader och anläggningar -39 566 -36 636 -37 598 -34 713

Avskrivning maskiner och inventarier -11 230 -10 965 -4 348 -4 638

Nedskrivningar

Summa avskrivningar -51 057 -47 653 -42 207 -39 351

Koncernen Staden

Not 4 Skatteintäkter (tkr)

2012 1912 2012 1912

Preliminär kommunalskatt 717 523 694 440 717 523 694 440

Preliminär slutavräkning innevarande år -8 571 -5 143 -8 571 -5 143

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 918 278 -2 918 278

Summa skatteintäkter 706 034 689 575 706 034 689 575

Koncernen Staden



Rapport 
 
 

77 av 107 

 

 

 

*Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen. 

 

 

 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)

2012 1912 2012 1912

Inkomstutjämning -71 628 -57 341 -71 628 -57 341

Kommunal fastighetsavgift 26 799 25 664 26 799 25 664

LSS-utjämning -25 460 -23 906 -25 460 -23 906

Kostnadsutjämning 20 416 37 151 20 416 37 151

Reglering 12 272 8 399 12 272 8 399

Införandebidrag 7 385 0 7 385 0

Övriga statsbidrag 23 774 1 681 23 774 1 681

Summa generella statsbidrag och utjämning -6 442 -8 352 -6 442 -8 352

Koncernen Staden

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)

2012 1912 2012 1912

Utdelning på aktier och andelar 604 387

Ränteintäkter 294 286

Övriga finansiella intäkter 434 548 669 961

Summa finansiella intäkter 434 548 1 567 1 634

Koncernen Staden

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

2012 1912 2012 1912

Räntekostnader -3 237 -2 748 -2 862 -2 496

Ränteswappar -5 082 -6 099 -5 082 -6 099

Ränta på pensionsavättningar -1 784 -553 -1 784 -553

Övriga finansiella kostnader -389 -240 -389 -240

Summa finansiella kostnader -10 492 -9 640 -10 117 -9 388

Nyttjade ränteswappar* 150 000 180 000

Ränteswappar marknadsvärde -6 662 -11 248

Genomsnittlig ränta 0,70% 0,65%

Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar 1,99% 2,23%

Räntebindningstid 0,77 år 0,37 år

Räntebindningstid inklusive ränteswappar 1,23 år 1,17 år

Kapitalbindningstid 1,99 år 2,20 år

Koncernen Staden

Not 8 Extraordinära poster (tkr)

2012 1912 2012 1912

A - - - -

Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)

2012 1912 2012 1912

Utrangering av förskolan Lägerhöjden -1 286 -1 286

Summa jämförelsestörande poster 0 -1 286 0 -1 286

Koncernen Staden

Not 10 Immateriella tillgångar

2012 1912 2012 1912

Anskaffningsvärde* 929 302 627 0

Ackumulerade avskrivningar -563 -302 -261 0

Ackumulerade nedskrivningar

Summa immateriella tillgångar 366 0 366 0

Redovisat värde vid årets början 0 52 0

Årets investeringar 118 118

Utrangeringar och avyttringar

Årets nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Årets avskrivningar -261 -52 -261

Övriga förändringar 509 509

Summa immateriella tillgångar 366 0 366 0

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 3,6 5,8 2,4 -

*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.

Koncernen Staden
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

2012 1912 2012 1912

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 561 387 1 283 599 1 182 498 1 150 015

Ackumulerade avskrivningar -486 181 -398 793 -410 632 -373 508

Ackumulerade nedskrivningar

Summa materiella anläggningstillgångar 1 075 206 884 806 771 866 776 507

Redovisat värde vid årets början 884 805 805 767 776 507 736 671

Investeringar 63 458 127 499 36 610 76 439

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1 286 -1 286

Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar -45 773 -46 784 -37 598 -34 926

Överföring från eller till annat slag av tillgång 176 369

Övriga förändringar -3 653 -391 -3 653 -391

Summa materiella anläggningstillgångar 1 075 206 884 805 771 866 776 507

Koncernen Staden

Specifikation av fastigheter 2012 1912 2012 1912

Förvaltningsfastigheter 36 360 32 005 36 360 32 005

Kommunala fastigheter 27 130 17 220 27 130 17 220

Skolfastigheter inkl Fritidsgård 255 780 261 810 255 780 261 810

Sociala fastigheter 86 606 96 260 86 606 96 260

Förskolor 55 186 60 264 55 186 60 264

Hamnanläggningar 11 136 11 315 11 136 11 315

Gator och vägar 43 839 43 230 43 839 43 230

Idrottsanläggningar 119 682 123 774 119 682 123 774

Friluftsanläggningar 5 391 13 726 5 391 13 726

Smeden 38 949 39 823

Mark 104 448 103 995 100 739 100 285

Pågående investering 30 017 16 618 30 017 16 618

Roslagsvatten 210 776 15 933

Roslagsvatten pågående arbete 49 906 48 833

Summa 1 075 206 884 806 771 866 776 507

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 32,7 24,7 30,5 30,7

Maskiner och inventarier 2012 1912 2012 1912

Anskaffningsvärde 134 859 347 982 103 588 97 695

Ackumulerade avskrivningar -100 655 -138 169 -80 659 -76 311

Ackumulerade nedskrivningar

Summa materiella anläggningstillgångar 34 204 209 813 22 929 21 384

Redovisat värde vid årets början 209 814 182 845 21 384 17 661

Investeringar 6 089 37 716 5 893 8 143

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar -5 023 -10 747 -4 348 -4 420

Överföring från eller till annat slag av tillgång -176 676

Övriga förändringar

Summa materiella anläggningstillgångar 34 204 209 814 22 929 21 384

Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 25,6 28,9 22,5 20,3

Övriga materiella anläggningstillgångar 2012 1912 2012 1912

Anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
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Redovisat värde vid årets början

Investeringar

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Avskrivningar

Överföring från eller till annat slag av tillgång

Övriga förändringar

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

2012 1912 2012 1912

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

AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49 49 49 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

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

Kommuninvest 1 andel 540 540 540 540

Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 0 2 000

Långfristig fordran koncernbolag 700 700 12 580 12 630

Bostadsrätter 2 st 814 814 814 814

Roslagsvatten finansiell leasing 728 423

Roslagsvatten långfristig fordran 871 780

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 005 15 609 63 591 65 641

Koncernen Staden

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

2012 1912 2012 1912

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 14 Förråd m.m. (tkr)

2012 1912 2012 1912

Exploateringsfastigheter 13 639 5 123 13 639 5 123

Roslagsvatten lager 218 226

Summa förråd m.m. 13 857 5 349 13 639 5 123

Koncernen Staden

Not 15 Fordringar (tkr)

2012 1912 2012 1912

Kundfordringar inkl osäkra fordringar 18 162 21 843 7 477 6 679

Statsbidragsfordringar

Fordran kommunal fastighetsavgift 22 880 20 477 22 880 20 477

Skattefordringar 5 510 5 866 5 559 6 291

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 7 460 6 275 5 211 3 207

Övriga kortfristiga fordringar 923 6 091 21 -121

Summa fordringar 54 935 60 552 41 148 36 533

Koncernen Staden

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)

2012 1912 2012 1912

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 17 Kassa bank (tkr)

2012 1912 2012 1912

Bank 74 452 72 360 48 760 53 543

Summa kassa bank 74 452 72 360 48 760 53 543

Koncernen Staden

Not 18 Eget kapital (tkr)

2012 1912 2012 1912

Ingående eget kapital 348 630 326 027 332 469 321 725

Uppskrivningsfond Kommuninvest 0 -6 422

Periodens resultat 35 481 22 603 33 330 17 166

Summa eget kapital 384 111 348 630 365 799 332 469

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 ansvarsförpliktelser. Samtliga 292 kommuner och 

landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)

2012 1912 2012 1912

Avsättning för pensioner 71 104 61 077 71 104 61 077

Löneskatt på pensioner 17 250 14 817 17 250 14 817

Summa avsättningar osv. 88 354 75 894 88 354 75 894

Aktualiseringsgrad 96% 96%

Koncernen Staden

Not 20 Övriga avsättningar (tkr)

 2012 1912 2012 1912

Roslagsvatten öv avsättningar 6 449 5 930

Summa 6 449 5 930 0 0

Koncernen Staden

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)

2012 1912 2012 1912

Lån i banker och kreditinstitut 384 703 434 739 360 000 410 000

Handpenning för exploateringsmark 23 552 23 552 23 552 23 552

Roslagsvatten övr långfristig skuld 144 269

Summa långfristiga skulder 552 524 458 291 383 552 433 552

Koncernen Staden

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)

2012 1912 2012 1912

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

Leverantörsskulder 34 987 48 762 28 109 40 986

Moms och punktskatter

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 087 5 639 6 087 5 639

Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 14 446 13 658 14 446 13 658

Semesterlöneskuld 18 221 17 175 18 221 17 175

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 921 21 523 16 950 17 326

Övriga kortfristiga skulder 137 883 122 892 40 777 22 033

Summa kortfristiga skulder 235 545 229 649 124 590 116 817

Koncernen Staden

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (tkr)

2012 1912 2012 1912

Ansvarsförbindelse 105 532 110 351 105 532 110 351

Storstockholms brandförsvar 2 495 2 575 2 495 2 575

Löneskatt på pensionsförpliktelser 26 207 27 396 26 207 27 396

Summa pensionsförpliktelser 134 234 140 322 134 234 140 322

Koncernen Staden

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)

2012 1912 2012 1912

Lokalhyror

upp till 1 år 10 930 10 930 10 930 10 930

mellan 1 och 5 år

över 5 år 2 443

Leasing

upp till 1 år 4 546 3 179 2 529 3 096

mellan 1 och 5 år 8 088 2 869 4 420 2 529

över 5 år

Summa övriga ansvarsförbindelser 23 564 19 421 17 879 16 555

Koncernen Staden

Not 25 Borgensåtagande (tkr)

2012 1912 2012 1912

Vaxholmsvatten AB 97 384 97 984 97 384 97 984

Roslagsvatten AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa 99 384 99 984 99 384 99 984

Koncernen Staden
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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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 

totala förpliktelser till 501,2 miljarder kronor och totala tillgångar till 525,5 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de 

totala förpliktelserna uppgick till 419,2 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 442,4 miljoner 

kronor.  

 

Not 27 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 tillanskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Ändrade redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.  

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. 

Not 26 Övriga upplysningar

2012 1912 2012 1912

Räkenskapsrevision (tkr)

Sakkunnigt biträde 264 177 140 90

Förtroendevalda revisorer 0 68 0 64

Summa 264 245 140 154

Koncernen Staden
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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 
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. 

Skatteintäkter  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners och regioners 
(SKR:s) decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer. 
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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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Stadens verksamhet  

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under 
året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 

 

Foto: Vaxholms stad 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen 
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter 
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara 
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är 
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och 
upphandling. 

Viktiga händelser under året 
Kommunledningskontorets arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45. 

 I september lanserade Vaxholms stad sin nya webbplats med ökad tillgänglighet, ny design 
och förbättrad mobilnavigering. Innehåll och design har anpassats och strukturerats för att 
bättre motsvara det som besökare mest eftersöker.  

 Inför renovering av kajerna i stadskärnan har en genomgripande beskrivning av kajernas 
skick baserat på utredning och tekniska analyser tagits fram. Idéer för kajernas utveckling har 
samlats in från allmänhet, lokala företag, verksamheter samt dialog med förskolebarn. Dessa 
idéer ligger till grund för framtagna förslag och kommande politiska beslut. Under hösten 
2020 har projektering påbörjats inför upphandling av byggentreprenad. Den omfattande 
byggentreprenaden kommer att pågå i över 3 år.  

 En ny pendelbåtslinje mellan Vaxholm och Strömkajen i Stockholm startade upp i augusti. 
Trafiken körs på försök i 2 plus 1 år. 

Uppföljning av verksamheten 

Påbörjat arbete för förbättrad infartsparkering och cirkulationsplats vid Engarn 
Kommunen och Trafikverket har tecknat avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid 
Engarn. Byggstart förväntas under 2021. Under slutet av 2020 påbörjades arbetet med att utvidga 
och förbättra infartsparkeringen vid Engarn som ligger söder om Resarövägen. Den kommer att 
färdigställas före sommaren 2021. 

Information till förtroendevalda på stadens webbplats 
En översyn av samtliga sidor har gjorts under fliken "kommun och politik" på stadens webbplats. 
Arbetet har inneburit en ny struktur men också delvis nytt innehåll. En ny flik med information till 
förtroendevalda i kommunen har lagts till inklusive en e-tjänst. Syftet har varit att informationen 
ska vara mer tillgängliga både för medborgare och förtroendevalda. 

E-fakturor har införts 
Staden har tidigare gjort det möjligt för kunder att erhålla elektroniska fakturor och nu kan 
även leverantörer välja att göra detta. 

Stärkt uppföljning av privata utförare 
Ett projekt har genomförts i samverkan mellan förvaltningar för att implementera 
kommunfullmäktiges program för mål och uppföljning av privata utförare. Arbetssättet ska stärka 
uppföljning och insyn av privata utförare både på förvaltningsnivå och politisk nivå. 

Implementering av barnrättsbaserat arbetssätt 
Ett projekt för implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt (barnkonventionen) pågår. 
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad och 
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flera rutiner och mallar finns på plats på stadens intranät. Utöver detta har även förtroendevalda 
samt chefer och medarbetare fått genomgå utbildning på området. 

Ökad tillgänglighet och transparens gällande upphandlingar och avtal 
Upphandlingsfunktionen har infört ett nytt upphandlings- och avtalsverktyg. Avtalsverktyget finns 
dessutom tillgängligt för allmänheten. Pågående och kommande upphandlingar finns att söka och 
se på Vaxholms stads webbplats. 

Turistbyrån samarbetar med Destination Vaxholm 
Från och med september lägger staden ut information som tidigare har publicerats på stadens 
turismwebb på Destination Vaxholms webbplats. Länk till webbplatsen finns på Vaxholm.se.  

Under året har flera paket och reseanledningar skapats i Vaxholm i samarbete med lokala företag, 
Destination Vaxholm och Stockholm Archipelago. Fokus har legat på natur och utomhusaktiviteter 
samt att lyfta fram lågsäsongerna. 

Samverkan inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och 
medborgarlöfte 2019-2023. Polisens trygghetsmätning visar på hög upplevd trygghet och låg andel 
brott i kommunen. Stadens övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp träffas regelbundet för att 
stämma av lägesbilden och planera eventuella åtgärder. 

Jämställdhetsintegrering 
Under 2020 gick Vaxholm med i projektet Modellkommuner för jämställdhetsintegrering som drivs 
och samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). I projektet följer deltagarna ett 
strukturerat koncept under drygt ett års tid för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. 
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att förverkliga de nationella jämställdhetspolitiska målen 
och innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet istället för som ett spår 
vid sidan om. Arbetet är en del av arbetet med Agenda 2030 och ska bidra till högre kvalitet i 
verksamheten och en jämställd offentlig service.  

Arbete för att stärka psykisk hälsa 
Ett samordnat arbete kring stimulansmedel för psykisk hälsa pågår inom ramen för den regionala 
satsningen uppdrag psykisk hälsa. Metoden Dansa utan krav, en trygghetsvärd på Kronängsskolan 
ett projekt för ökad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen med fokus 
på tidiga insatser, är några av insatserna som har genomförts. 

Framåtblick 
Uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen fortsätter under 2021. En 
kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda 
boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
täta kontakter med Trafikverket och regionens trafikförvaltning för att påverka i frågor som berör 
Vaxholm, vilket inkluderar busstrafik på Tynningö, säkra och täta färjeturer från och till Rindö, 
åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen och bra kollektivtrafik både på land och till 
sjöss som möter kommuninnevånarnas behov. 

Under våren 2021 ska de politiska ramarna för projektet renovering av kajerna i stadskärnan 
beslutas och byggnation kan påbörjas under senhösten 2021. Projektet grundar sig i en beskrivning 
av kajernas skick baserat på utredning och tekniska analyser som har tagits fram. Den omfattande 
byggentreprenaden kommer att pågå i minst 3 år. 

En förutsättning för att möjliggöra en levande stad året runt är turismen. Inför 2021 är fokus att 
fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. 
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Ett annat fokusområde är att utveckla formerna för kommunikation om beslut i politiska nämnder 
och på ett tillgängligt sätt bidra med saklig och korrekt information i syfte att öka intresset för 
pågående frågor och motverka vilseledande fakta i samhället. 

En ny hållbarhetsstrategi för 2021-2030 planeras att antas under 2021 som utgår från de globala 
målen och Agenda 2030.   

I linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetmålen fortsätter Vaxholms stad arbeta för en 
jämställd service via projektet Modellkommuner för jämställdhetsintegrering med SKR. 

Ett annat högt prioriterat arbete framåt är arbetet för ett tryggt och inkluderande samhälle. Det 
sker genom ett strukturerat och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, i nära samverkan 
med Polisen samt ett kontinuerligt drogförebyggande arbete med fokus på unga. Kommunen har 
även påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer kring medborgardialoger för att öka inflytande 
och transparens. 

Vaxholms stad kommer inför 2021-2022 att fortsätta arbeta med vattenfrågor och målet att uppnå 
god kemisk och ekologisk status i kommunens vattenförekomster enligt miljökvalitetsnormerna 
(MKN). Arbetet ska påbörja åtgärderna inom det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) med fokus på tre 
vattenförekomster samt åtgärder angivna i kommunens blåplan.  

Ekonomiskt resultat  
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr och håller budgeten ganska exakt. Det 
finns däremot både positiva och negativa avvikelser som summerar upp till det totalt sätt positiva 
avvikelsen. Kommunstyrelsen har fått in en försäkringsintäkt för skador på kajen samt inte nyttjat 
hela konsultbudgeten på planeringsutskottet som genererar positiva avvikelser. Vakanser under 
året samt statens ersättning för sjuklönekostnader har också bidragit positivt till utfallet. Linfärjans 
låga intäkter i kombination med driftförda investeringsprojekt har bidragit negativt till utfallet.     

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Politisk verksamhet -5,8 -5,8 0,0 -6,2 

Fysisk och teknisk planering -14,5 -12,5 -2,0 -14,6 

Räddningstjänst & samhällsskydd -6,0 -6,0 0,0 -5,9 

Ledning, stöd & service -47,7 -49,6 2,0 -48,3 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-1,9 -1,9 0,0 -1,9 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,3 0,3 -0,8 

Årets resultat -76,9 -77,2 0,3 -77,7 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, 
kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. 
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar 
tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

Viktiga händelser under året 
Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45. 

 Fritidsgården och Öppna förskolan var stängda delar av året på grund av covid-19. 

 Undervisning genomfördes på distans delar av året på Kulturskolan och högstadiet på grund av 
covid-19. 

 Rindö skola och Vaxö skola slogs samman till ett rektorsområde från och med 1 januari 2020. 
På Rindö skola har delvis åldersblandade klasser införts och kapaciteten har minskat till 105 
elever.  

 Förskolan Båten stängdes vid årsskiftet 20/21. Bakgrund till beslutet var minskat barnantal i 
kommunen och en överkapacitet av antal förskoleplatser. Majoriteten av barnen omplacerades 
till Blynäsvikens förskola. 

 Ett samverkansteam tillsammans med socialförvaltningen har införts för att stödja skolor där 
elever har problematisk skolfrånvaro. 

 Regeringen har fattat beslut om nya kursplaner för grundskolan som börjar gälla 1 juli 2021.  

Uppföljning av verksamheten 

Förskolans utvecklingsarbete 
Förskolornas pedagoger fortsätter att utveckla dokumentationen kopplat till barns språkliga och 
kommunikativa utveckling. Pedagogerna har också utvecklat en gemensam förståelse för vad 
adekvat digital kompetens innebär i utbildningen. Det finns nu ett mer medvetet digitalt 
användande utifrån planerad undervisning, men fortsatt behov av utveckling inom området finns. 
Realiseringen av handlingsplanen för digital förskola kommer att fortgå under vårterminen 2021 
utifrån pågående utvärdering. 

Utbildningen i förskolan ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet, vilket är en 
förutsättning för barns möjligheter till lärande, utveckling och delaktighet. Förskolorna arbetar 
under hela läsåret med ett utbildningsmaterial om normkreativitet, för alla barns rätt att utvecklas 
och bli bemött med respekt.  

Goda kunskapsresultat i åk 9 
Vaxholms stad har goda kunskapsresultat. Meritvärdet för elever i åk 9 i Kronängsskolan blev för 
läsåret 2019/2020 270,6 poäng. Det är en ökning från förra läsåret och det högsta resultatet 
någonsin i Vaxholm. Vidare blev 98 procent av eleverna i behöriga till minst något nationellt 
gymnasieprogram, vilket placerar Vaxholm på plats ett bland Stockholms läns kommuner och plats 
två i Riket.  
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Utvecklingsarbete i grundskolan och fritidshemmet 
Kvalitet och tillgänglighet utvecklas i undervisningen genom digital skolutveckling. Digitala verktyg 
används dagligen för att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen och elevernas 
utveckling. Det har bland annat medfört bättre dokumentation för extra anpassningar och särskilt 
stöd. Digitala läromedel bidrar också till pedagogisk differentiering och det blir således lättare att nå 
alla elever. För läsåret 2020/2021 pågår det en större utvärdering av skolans nuläge kopplat till den 
nationella digitaliseringsstrategin.  

I arbetet med trygghet, studiero och delaktighet har alla skolor deltagit i att utveckla kunskaper 
kopplat till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik.  

F-6-skolorna har satsat på utveckling av fritidshemmen, både undervisningen det systematiska 
kvalitetsarbetet och hur skola och fritidshem kan arbeta över läroplansgränserna. Insatsen har 
bidragit till en bättre och gemensam förståelse för all skolpersonal vad gäller fritidshemmets 
uppdrag och roll i skolan. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Andel gymnasieelever med examen inom tre år landade på 73,5 procent. Det är en mindre nedgång 
jämfört med 2019 (76,9 procent). Resultatet är emellertid bättre än Stockholms län totalt som ligger 
på 68,2 procent.  

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och 
Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har auktorisationsavtal i samverkan med 
ytterligare fyra kommuner som bildar en grupp benämnd Vux Norrort. Inom auktorisationsavtalet 
finns en stor andel utbildningsanordnare som ger ett bra utbud till Vaxholms stads 
vuxenstuderande. Som en följd av covid-19 och högre arbetslöshet är det fler vuxna som väljer att 
studera vilket medför ökade kostnader. 

Kulturskolan 
Kulturskolan hade cirka 500 barn och ungdomar i sin verksamhet 2020. Under fyra år kommer 
kulturskolan att successivt få sänkta avgifter. Ny lärplattform och antagningssystem tas i bruk i 
januari 2021. För att effektivisera antagningen bokas platser genom principen ”först till kvarn” i 
stället för det tidigare kösystemet.  

Ungdomsstödet 
Ungdomsstödet tillhör enheten samverkan och stöd på utbildningsförvaltningen. Enhetens uppdrag 
är bland annat att genom samverkan och stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i arbete 
med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd. 
Ungdomsstödet jobbar uppsökande och förebyggande med kommunens ungdomar i åldrarna 12 
upp till 21. 

Måltidsenhetens hållbarhetsarbete 
38 procent av den totala inköpsvolymen under året var ekologiska livsmedel, vilket innebär att 
målet uppnåddes. Måltidsenheten har arbetat för att nå målet genom en uppdaterad lista över 
prioriterade EKO-livsmedel, månatliga uppföljningar per kök och att göra kockarna medvetna om 
sitt ansvar över EKO-procenten. I hållbarhetsarbetet är ekologiska inköp en del av helheten 
tillsammans med inköp av närodlat och en minskad användning av nötkött.  

Framåtblick 
Utbildningsverksamheten behöver säkra ett effektivt lokalutnyttjande där antal lokaler står i god 
relation till antal barn och elever för att säkerställa att verksamheterna har en god kvalitét. Skolorna 
Resarö och Vaxö kommer att byggas ut för att effektivisera lokalutnyttjandet samt öka 
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undervisningskvalitén med ändamålsenliga lokaler. Byggnationen kommer möjliggöra en avveckling 
av tillfälliga lokaler som är kostsamma och ineffektiva för verksamheten. 

Förskolan fortsätter sitt systematiska kvalitetsarbete kopplat till barns språkliga och kommunikativa 
utveckling. Ytterligare mål för förskolan är ökad normmedveten för en trygg och inkluderande 
förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. 

Grundskolan arbetar vidare med fokus på ändamålsenligt användande av digitala verktyg och 
lärresurser. Ett stort arbete framöver blir att implementera nytt verksamhetssystem och även ny 
lärplattform. Vidare kommer ny skoldigiplan att sjösättas. Eftersom nya kursplaner kommer börja 
gälla från den 1 juli 2021 arbetar skolorna med att lära sig att tillämpa dessa i praktiken. Vidare 
fortsätter skolorna att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet, studiero 
och delaktighet.  

Med sänkta avgifter siktar kulturskolan på att nå fler barn och ungdomar i kommunen. Vidare är 
Kulturskolan en aktiv och samverkande part i Vaxholms stads olika kultur- och fritidsarrangemang 
för ett rikt kulturliv. Samverkan med elevhälsan på Kronängsskolan fortsätter i form av kursen 
"dansa för hälsa". Målgruppen är flickor i årskurs 7-9 och syftet är att förebygga psykisk ohälsa. 

Ungdomsverksamheten kommer att utökas med ytterligare en tjänst under 2021. Insatser som 
planeras är utveckling av digital fritidsgård, utökade öppettider, ledda gruppaktiviteter som utgår 
från ungdomarnas intressen och ett ungdomsråd som ska öka delaktigheten hos ungdomar. 

Ekonomiskt resultat  
Barn och utbildningsnämnden har en positiv avvikelse på 1,1 procent av budget. Exklusive 
volympåverkan är resultatet 0,4 procent. Egen regin har ett underskott på ca 1 mnkr vilket till 
största del beror på förskolornas underskott. Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan och förskolan 
visar att Vaxholm kostar mer jämfört med riket och kommunerna i länet. Inom fritidshemmet kostar 
vi mindre jämfört med riket och ligger på samma nivå som fritidshemmen i länet. Åtgärder som är 
vidtagna är bland annat en översyn av utnyttjandet av lokaler samt en översyn av grundbeloppet 
och en omfördelning mellan stadier och fritidshemmet inför 2021. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Nämnd- och styrelse -0,4 -0,4 0,1 -0,4 

Kulturskola -4,7 -4,8 0,0 -4,2 

Fritidsgårdar -2,0 -2,0 0,0 -1,1 

Öppen förskola -1,2 -1,2 0,0 -1,0 

Förskola, ped omsorg -66,5 -68,9 2,4 -67,7 

F-klass, Grundskola, Fritids -169,2 -169,9 0,8 -173,4 

Gymnasieskola -54,4 -54,1 -0,3 -51,5 

VUX; SFI -2,8 -2,9 0,0 -2,7 

Gemensam admin -9,1 -9,9 0,8 -9,4 

SAMS -37,4 -38,7 1,3 -33,5 

Egen regi -1,0 0,0 -1,0 -2,0 

Total -348,6 -352,7 4,0 -347,0 

Volym- och övrig avräkning -2,5 0,0 -2,5 -1,8 

Årets resultat -351,1 -352,7 1,6 -348,8 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 
  

Viktiga händelser under året 
Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45. 

 Revisionen har granskat stora delar av nämndens ansvar och förvaltningen arbetar med att 
implementera flertalet föreslagna åtgärder som framkom i granskningen. 

 I Rindö sporthall har energikällan bytts från direktverkande el till bergvärme. 

 Åtgärder efter explosionen på hembygdsgården pågår: taket är färdigställt, tidsplan för 
fasadåtgärder och inre åtgärder är fastställd. 

 Militärvägen har överlämnats från tekniska enheten till en nybildad vägförening och 
samtidigt togs ytor i Rindö hamn över av kommunen. Under 2020 byggdes även en gång- 
och cykelväg från Grenadjärsvägen till Rindö skola i hamnområdet. 

 Förvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar och under ledning av 
kommunstyrelsen tagit fram en plan för uppföljning av privata utförare utifrån det program 
som är beslutat av kommunfullmäktige.  

Uppföljning av verksamheten 

Gata-Trafik 
Tekniska enhetens underhållsplan har arbetats fram och presenterats för nämnden. Planen ligger 
till grund för enhetens strategiska arbete med planerat underhåll.  

Omasfalteringar av gator gjordes under våren 2020. I samband med detta genomfördes en ny 
statusinventering av skicket på Vaxholms stads gator, gångbanor och torg. Arbetet med underhåll 
och inventering av övriga anläggningar, till exempel belysning, broar och rännstensbrunnar, 
fortsätter under 2021. Under året har förvaltningen också särskilt arbetat med siktröjning. 

En ny gång- och cykelväg från Rindö centrum till Rindö förskola har påbörjats som etapp 1 av 
projektet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Detta projekt beräknas färdigställas med 
etapp 2 och 3 under 2021.  

Gågatan i centrum har varit framgångsrik och det har tagits ett politiskt beslut om att permanentera 
den.  

P-automaterna i kommunen är nu digitala och staden har flera leverantörer av betaltjänster för 
parkering. En ny parkeringsautomat har installerats i korsningen Hamngatan/Rådhusgatan i centrala 
Vaxholm. I den nya automaten finns möjlighet att betala med kort för parkering i samtliga zoner i 
Vaxholm. 

Mark och park  
Utöver i avtal styrda åtaganden har beskärning av parklindar längs Hamngatan genomförts samt 
fem almar tagits ner på Lägret på grund av almsjuka. Extra slyröjning längs spåren Bogesund (blå 
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leden) samt Tenö har genomförts och extra bekämpning av björnlokor samt parkslide har utförts. 
Kommunen har under året övertagit grönytor i Rindö hamn. 

Inför upprustning av Lägrets lekplats har idéer börjat tas fram. 

Fredningsområden för fiske har förberetts vid Killingen samt Siviken. 

Skydd för badande gentemot båttrafiken vid baden på Eriksö, Tenö samt Överby har förstärkts. 

Investeringar har skett i bryggan vid Norrhamnsbadet samt i ny brygga vid Grönviksbadet. 
Vänthytten vid Vegabackens ångbåtsbrygga har renoverats och ett flertal insatser har gjorts i 
Gästhamnen. 

Fler invånare har tillgång till bredbandsuppkoppling 
Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2023, är en 
målsättning som kommunen aktivt jobbar för att nå. 

Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av 
bredband till stadens invånare. Under året har kommunen givit schaktningstillstånd till privata 
företag och föreningar som bygger fibernät. 

Kommunen har under året arbetat med att förlägga kanalisationsrör för fiber på Rindö. Planen är 
att dessa ska kopplas ihop med fibernätet på Vaxön. 

Kulturevenemang och biblioteksverksamhet anpassades efter rekommendationer 
Från mars har kultur- och biblioteksverksamheten med anledning av pandemin behövt anpassats. 
Vissa evenemang har ställts in och andra har fått göras om för att hålla Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Årets kulturnatt genomfördes med begränsad publik och med vissa streamade 
föreställningar. 

Ytterligare självbetjäningsautomat på biblioteket 
Under sommaren fick biblioteket besked om att stöd beviljats från Statens kulturråd inom 
satsningen Stärkta bibliotek. Pengarna ska användas till att köpa ytterligare en 
självbetjäningsautomat och till att chippa hela beståndet.  

Framåtblick 
Fastighet  
Fastighetsenheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa 
hög kvalitet med kostnadseffektiva avtal. Ny driftupphandling av fastighetsskötsel pågår. Även ny 
upphandling av lokalvård planeras. 

Enheten kommer ta fram en ny internhyresmodell för socialförvaltningen och arbetet fortsätter 
med att utveckla och förbättra internhyresmodellen för utbildningsförvaltningens bestånd. 

Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och 
Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Projektet kring framtagande av investeringsplan för solceller är slutfört och solceller kommer att 
installeras på Resarö skola under 2021. 

Arbete med energiplan 2021-2030 pågår tillsammans med hållbarhetsenheten för att stärka 
kommunens energibesparingsarbete. 

Gator och trafik 
Tekniska enheten har under 2020 tagit fram en underhållsplan som ska vara ett styrande ramverk 
för hur underhållet av stadens anläggningar på allmän platsmark ska hanteras. Underhållsplanen 
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ska förbättras, uppdateras och ytterligare kompletteras under året. 

Redan nu finns en tydlig bild av stora behov av underhåll de närmaste åren. Samtidigt kommer 
arbetet i mångt och mycket gå ut på att ytterligare besikta och bedöma skicket på befintliga 
anläggningar.  

Fritid 
Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret. På Resarö planeras för att 
fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att göra om den till en konstgräsplan. 

Bibliotek och kultur 

Under 2020 och början av 2021 undersöks möjligheter för biblioteket att få större lokaler. Beslut 
väntas under 2021.  

Från 2021 ingår Vaxholms stadsbibliotek i Librissamarbetet. Det innebär att biblioteket delar katalog 
med många andra bibliotek och kan dra nytta av andra biblioteks katalogarbete. 

Under 2021 görs en organisationsförändring så att kulturansvaret förs över till stadsbiblioteket, 
vilket kommer att ge samarbetsvinster för båda verksamheterna. Inom kulturen utvecklas 
verksamheten bland annat med flera typer av kulturarrangemang.  

Ekonomiskt resultat  
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv avvikelse på 5,8 procent av budget. Överskottet 
härleds bland annat till lägre elkostnader efter nytt förmånligare elavtal i april samt minskade 
kostnader för löpande fastighetsservice. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Fysisk och teknisk planering 0,3 0,0 0,4 -12,6 

Gator och vägar -10,7 -11,4 0,7 -9,3 

Parker -6,0 -5,8 -0,2 -5,7 

Allmän Fritidsverksamhet -0,8 -1,1 0,3 -0,8 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,6 -1,1 0,5 -0,8 

Bibliotek, Extern Information -4,3 -4,3 0,0 -4,2 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -14,8 -14,6 -0,2 -12,2 

Hamnverksamhet 0,5 0,0 0,6 0,9 

Kommersiell verksamhet -0,6 -0,9 0,3 -0,7 

Fördelade Lokalkostnader -7,8 -8,1 0,3 -0,8 

Fördelad Gemensam Verksamhet -3,0 -3,4 0,4 -4,4 

Årets resultat -48,0 -50,9 2,9 -50,9 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande. 
 

Viktiga händelser under året 
Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45. 

 Under året genomfördes en översyn av socialförvaltningens hela organisation för att kunna 
möta effektiviserings- och besparingskrav. 

 Ett samverkansteam har införts tillsammans med utbildningsförvaltningen för att stödja skolor 
där elever har problematisk skolfrånvaro. 

 Upphandling avseende driften av Vaxholms särskilda boende genomfördes under hösten och 
socialnämnden tog i december beslut om ny utförare, vilken planeras ta över driften från och 
med september 2021. 

 Detaljplanen avseende Norrberget vann laga kraft i juni 2020. Ritningar för ett nytt särskilt 
boende har tagits fram. Referensgrupper bestående av pensionärsorganisationerna samt 
medarbetare har lämnat synpunkter och tankar kring utformningen. 

 Sedan 1 januari gäller en långsiktig regional överenskommelse mellan Region Stockholm och 
länets kommuner om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(LUS). Lagen har inneburit att nya rutiner mellan myndigheten och utförarna har införts. 

Uppföljning av verksamheten 

Digitalisering utvecklar verksamheterna 
Förvaltningen arbetar för att öka digitaliseringen med syfte att öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet och effektivitet. Digitala ansökningar används inom äldreomsorgen och 
funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd.  

På särskilt boende fortgår arbetet med att införa digital nattillsyn som ett komplement till 
traditionell nattillsyn. Trådlös uppkoppling har införts på särskilt boende och ett verksamhetssystem 
för digital läkemedelssignering har implementerats under hösten. 

Sedan januari gör hemtjänstpersonalen inköpsbeställningarna tillsammans med brukarna digitalt. 
Inköpen via webb har fallit väl ut och förenklat för både brukare och personal. Införandet av digital 
dokumentation har också genomförts. 

Planeringen görs för införande och upphandling av annan välfärdsteknik som syftar till att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

Ett nytt avvikelsehanteringssystem som även inkluderar rapportering och hantering av synpunkter 
och klagomål ger utökade möjligheter för både personal och medborgare att lämna synpunkter och 
klagomål. 
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Kampanj mot våld i nära relationer tillsammans med andra kommuner 
En gemensam kampanj mot våld i nära relationer har slutförts tillsammans med 
nordostkommunerna samt Lidingö. Kampanjen som delvis finansierades av Länsstyrelsen var 
tillgänglig under tre veckor med början i augusti. Ingen ärendeökning kunde konstateras i Vaxholms 
stad. 

Projekt med syfte att minska digitalt utanförskap hos stadens seniorer 
Projektet Mer digital har genomförts, vilket syftar till att minska det digitala utanförskapet hos 
stadens seniorer. Seniorer i Vaxholms stad erbjöds en digital utbildning under två kvällar i februari 
med hjälp av skolungdomar. Syftet var att ge digital glädje och nyfikenhet, att öka kunskap och 
förståelse för dagens allt mer digitala samhälle och att sänka tröskeln för att testa digitala tjänster. 
Projektet ska utvärderas av Skövde högskola. 

Arbete för att minska behov av långvarigt ekonomiskt bistånd 
Socialförvaltningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket har 
givit resultat. En ökning av nyansökningar har dock tillkommit på grund av pandemin. Antalet 
förväntas öka under nästkommande år med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad 
arbetslöshet som följd. Pandemin har också gjort det svårare för jobbcoachen att stödja 
målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har inneburit att planerade introduktionsjobb och 
andra typer av anställning/sysselsättning har avbrutits eller skjutits på framtiden. 

MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete 
Ett projekt har startats via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon 
anledning inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k MIA-
projektet. MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror 
på sjukskrivning, rehabilitering eller något annat. Verksamheten ska bidrag till stegförflyttning mot 
ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från 
Vaxholm har deltagit. 

Nyanlända 
Under 2020 tog kommunen emot 13 nyanlända personer. Den största osäkerheten och utmaningen 
inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers behov av långvarigt ekonomiskt 
bistånd under och efter etableringstiden. Tillgången till egen bostad styr ofta möjligheten att hitta 
ett arbete och komma i egen försörjning. En plan för att hantera bostadsförsörjningen inom en 
treårsperiod har tagits fram. Myndigheten/fastighetsenheten har anställt en person som ska stödja 
nyanlända med bland annat praktiska boendefrågor och vara ett stöd i deras kontakt med 
myndigheter.  

Framåtblick 
Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av 
god kvalitet i framtiden. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan kommunen 
effektivisera sina verksamheter och därmed behålla kvalitén för stadens medborgare. För att kunna 
implementera kostnadseffektiva digitala verktyg och teknik kommer förvaltningen att arbeta med 
nyttorealiseringsanalyser. 

Arbetet med fokus på att minska andelen personer som har behov av ekonomiskt bistånd under en 
längre tid fortlöper. Under 2021 fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera metoder och 
arbetssätt. Särskilt utmanande blir det att hantera de individer och familjer som inte längre kommer 
omfattas av etableringsåtgärder och som inte är självförsörjande. 

Enligt beslut från kommunfullmäktige togs beslut om att en seniorsamordnare ska tillsättas under 
2021. 
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En utredning om möjligheterna att lägga alla serviceinsatser inom hemtjänsten på entreprenad 
kommer utredas under 2021. Målet är att vårdbiträdena/undersköterskorna i hemtjänsten ska 
arbeta med ren omsorg och omvårdnad. Under våren ska hemtjänsten i egen regi införa ett nytt 
schemasystem som förväntas leda till ökad effektivitet och förbättrad brukartid. 

Upphandling avseende driften av Vaxholms särskilda särskilt boende gjordes under hösten och 
socialnämnden tog i december 2020 beslut om ny entreprenör. Beräknad driftsstart är september 
2021. 

Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av budget. 
Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ och familjeomsorgen samt lägre 
kostnader för ekonomiskt bistånd jämfört med budget. Underskottet inom 
funktionshinderomsorgen avser fler boendedygn inom LSS samt högre volymer inom 
socialpsykiatrin. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Förvaltningsledning -5,1 -5,5 0,4 -5,3 

Overhead myndighet och utförare -13,8 -15,4 1,6 -8,8 

Socialnämnd -0,5 -0,6 0,1 -0,6 

Individ- och familjeomsorg -11,9 -20,1 8,2 -13,4 

Funktionshinderomsorg -49,8 -45,2 -4,6 -47,2 

Äldreomsorg -96,1 -96,9 0,7 -95,7 

Myndighetsutövning -3,3 -2,9 -0,4 -2,3 

Bidrag till föreningar -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

Årets resultat -180,6 -186,7 6,1 -173,4 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

 

Viktiga händelser under året 
Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45. 

 En konsult har under året anlitats för att hjälpa till med handläggningen av tillsynsärenden. 
Arbetet resulterade i att 17 ärenden kunde tas till nämnd för beslut och ytterligare ett antal 
ärenden utreddes för vidare handläggning och/eller förbereddes för avskrivning efter 
självrättelse. 

 En genomlysning av bygglov- och GIS-enhetens verksamhet har genomförts av extern konsult. 
En handlingsplan har därefter tagits fram för att förbättra förutsättningarna för ekonomisk 
hållbarhet, arbetsmiljö och arbetsresultat. 

 Under hösten har den nya GIS-plattformen tagits i drift. 

Uppföljning av verksamheten 

Förkortad handläggningstid 
Årets resultat visar att handläggningstiderna för bygglov har förkortats. Tid från komplett ansökan 
till beslut har minskat med en dryg vecka och ligger på 3,5 veckor. Detta har åstadkommits trots att 
enheten haft en besvärlig arbetssituation under vår och inledning av sommaren, till följd av 
coronapandemin. 

Även när det gäller den totala handläggningstiden från ansökan till expedierat beslut (12,4 veckor), 
är resultatet betydligt bättre än förra året och har minskat med drygt fyra veckor, men ligger 
fortfarande över nämndens mål och det aktuella BM-värdet. Den främsta orsaken till detta är ett 
antal äldre ärenden med flera års handläggningstid, som får ett stort genomslag vid beräkning av 
medelvärdet. 

Handlingsplan för att stärka NKI 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. 
Resultatet för samtliga svarande, företagare och privatpersoner, är 46 (mätår 2019), vilket är lägre 
än målnivån. Resultatet visar dock en positiv utveckling jämfört med föregående år. Effektivitet och 
frågor som rör handläggningstid är mycket viktiga inom bygglovshanteringen och har prioriterats i 
utvecklingsarbetet. 

Hög kundnöjdhet vid beställning av kartprodukt 
Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts, har minskat marginellt till 3,75 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög 
kundnöjdhet. 

Digitalisering av verksamheten 
Under 2020 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten. Inom GIS-
området pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram ett förslag kopplat till digitaliserade 
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detaljplaner. Förslaget som tagits fram förenklar förståelsen om vilka planbestämmelser som gäller 
för en specifik fastighet och ökar möjligheten att sprida information om detaljplane-
bestämmelserna. 

Ett nytt system förenklar skapandet av kartprodukter och underlättar informationsutbyte med 
framför allt Lantmäteriet. Det nya systemet underlättar också det kommande arbetet med 
digitalisering av nya detaljplaner som blir lagkrav från 2022. I dagsläget har tre av kommunens 
detaljplaner digitaliserats. 

Framåtblick 
Ett mål för enhetens verksamhet är att ha en fullt digital handläggningsprocess från ansökan till 
arkivering av ärenden, och att arkivet blir öppet för allmänheten. Implementeringen av en fullt ut 
digital e-tjänst för anmälan och ansökan i bygglovs-, strand- och kartärenden har fördröjts till följd 
av coronapandemin, men förväntas kunna påbörjas under våren 2021. Den nya e-tjänsten ger 
sökanden möjlighet att logga in i ärendet, göra kompletteringar och följa status under ärendets 
gång.  

En digital slutarkivering kräver ett e-arkiv, vilket är en fråga för hela kommunförvaltningen. Under 
2021 kommer förutsättningarna för införande av e-arkiv för stadsbyggnadsförvaltningen utredas 
Målsättningen är att starta upp ett e-arkiv för bygglovsarkivet under 2022.  

Digitaliserade detaljplaner kommer att bli ett krav för nya detaljplaner från 2022. Troligen kommer 
det även komma krav längre fram på digitalisering av äldre analoga detaljplaner, vilket är en 
förutsättning för att i framtiden kunna automatisera vissa delar av bygglovshandläggningen. Arbete 
med detta pågår i samarbete med planenheten som också påbörjat digitaliseringen av kommunens 
befintliga detaljplaner. 

Övergången till GIS-plattformen TopoDirekt under hösten 2020, möjliggör nu att enheten kan ta 
fram en bättre Vaxholmskarta (webkarta) som är anpassad till smartphones och läsplattor. En sådan 
webkarta kan också bli ett kraftfullt arbetsredskap för dokumentationsarbete och innebär ett stort 
steg i den fortsatta digitaliseringen av förvaltningen. Arbetet med att ta fram denna karta beräknas 
pågå under våren 2021. 

Under andra halvåret 2021 förväntas ny lagstiftning träda i kraft till följd av EU:s PSI-direktiv, som 
innebär att bland annat kommuner är skyldiga att offentliggöra olika typer av datainformation: 
öppna data. Förberedelser för detta har pågått under några års tid i ett kommungemensamt projekt 
i Stockholmsregionen. Projektet är nu avslutat och förberedelserna för implementering av den 
kommande lagstiftningen i förvaltningens arbetsrutiner måste kommunen avsluta på egen hand. I 
detta arbete är enhetens GIS-samordnare en nyckelperson. 

För 2021 och 2022 har beslut fattats om extra resurser för att temporärt förstärka 
tillsynsverksamheten. Syftet är att minska ärendebalansen som byggts på under de senaste åren. 
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Ekonomiskt resultat  
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -20 procent av budget. 
Självkostandstäckningsgraden är 42 procent. Underskottet beror bland annat på att 
bygglovsverksamheten inte når upp till målen för självkostnadstäckningsgrad. Nämnden har också 
haft kostnader för tillsynskonsulter samt kostnader för en genomförd verksamhetsgenomlysning. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Stadsbyggnadsnämnd -0,3 -0,3 0,0 -0,4 

Bygglovsverksamhet -4,7 -3,4 -1,3 -3,8 

GIS -1,5 -1,7 0,2 -1,4 

Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bygglov och GIS-enheten -0,5 -0,4 -0,1 -0,8 

Årets resultat -7,0 -5,9 -1,2 -6,3 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för 
Täby och Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för miljöövervakning 
avseende sina kontrollobjekt samt för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet. 
 
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt 
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, 
Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med 
Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i 
respektive kommun. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Effekter av covid-19 
Med anledning av covid-19 har verksamhetens arbetssätt behövt anpassats till nya omständigheter. 
Detta har inneburit att all tillsyn som hade planerats inte har kunnat utföras under året vilket i sin 
tur har påverkat nämndens ekonomi då intäkter inte kommit in enligt plan. 

Trots förändrade arbetssätt ser måluppfyllelsen bra ut. Det ekonomiska utfallet är dock inte lika 
tillfredställande.  

Coronapandemin har inneburit att nämnden har fått ansvar för nya tillsynsområden som inte 
funnits med i tidigare planering. Sedan den 1 juli 2020 ansvarar nämnden för lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Arbetet innebär tillsyn av serveringsställen för att 
säkerställa att verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för spridning av covid-
19. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 
Trots nya arbetssätt för verksamheten på grund av covid-19 har god service och ett bra bemötande 
haft fortsatt högsta prioritet under året. 

Arbetet med att förbättra SRMH:s webbsida fortsätter. Förbättringsåtgärderna handlar framför allt 
om att det ska vara enkelt att hitta det man söker. 

Digitaliseringens möjligheter 
Under året har arbetet med att ta fram nya e-tjänster för invånare och företagare fortsatt. De nya e-
tjänsterna kommer innebära stora vinster i och med att flera manuella steg försvinner. 

Pandemin har inneburit att verksamheten tvingats till nya digitala lösningar. Tillsynsbesök och 
möten har under året därför genomförts digitalt. Det har även tagits fram digitala protokoll vilket 
innebär en betydande minskning av pappersanvändande. Det har också inneburit att manuella 
moment tas bort då tillsynsprotokollen hamnar direkt i ärendehanteringssystemet. 

Målet god lagefterlevnad uppnås 
Målet god lagefterlevnad ska uppnås mäts genom fyra indikatorer. Andel föreläggande vid vite ska 
vara högst 5 procent inom hälsoskyddsverksamheter, miljöskyddsverksamheter, andel återkallelser 
av serveringstillstånd, samt andel föreläggande vid vite, stängning eller förbud vid 
livsmedelskontroll. Alla utfall hamnade inom satta målvärden. Utfallet visar sammanfattningsvis en 
god lagefterlevnad.  
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Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. 
Årets utfall har varit enligt plan.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-1,9 -1,9 0,0 -1,9 
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Överförmyndarnämnden 

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. 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 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och 
med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation 
tillsammans med Nacka kommun. 

Uppföljning av verksamheten 

Effekter av avtalssamverkan  
Under året har det pågått ett intensivt arbete med att sammanföra verksamheterna för Värmdös 
och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. 
Harmoniseringen med anledning av avtalssamverkan bedöms som huvudsakligen genomförd under 
året och bemanningsnivån är nu stabil, vilket kommer att underlätta ett effektivt 
handläggningsarbete framöver.  

Medborgarna har inflytande och är delaktiga 
Verksamhetens innehåll och behov ska kommuniceras i dialog med huvudmän, gode män, 
förvaltare och allmänhet. Överförmyndarnämnden ska aktivt arbeta med att hitta olika arenor där 
lösningar på framtida utmaningar i verksamheten kan diskuteras. För 2020 planerades ett flertal 
informations- och dialogtillfällen, bland annat ett årligen återkommande informationsmöte, 
grundutbildning samt ett öppet hus för gode männen för att visa e-tjänsterna och få en möjlighet 
att träffas för erfarenhetsutbyte. Det öppna huset genomfördes den 3 februari. Från och med mars 
2020 ställdes denna sorts aktiviteter in med anledning av den pågående pandemin. Digitala 
alternativ och information via e-post används, men kan inte fullt ut ersätta de fysiska mötena 

Indikator Utfall Målvärde 

Antal genomförda informations-/dialogtillfällen 1 st 2 st 

Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling 
Gode män och förvaltare ska vara aktiva i att huvudmännens rättigheter och skyldigheter bevakas 
och tillvaratas. Överförmyndarverksamheten ska erbjuda en god och effektiv service till gode män 
och förvaltare samt förena detta med en effektiv tillsyn. 

Registerkontroll hos Kronofogden och i brottsregister utförs både vid nyrekrytering av 
ställföreträdare och årligen av samtliga gode män och förvaltare.  

Nämnden har hög ambitionsnivå för hur fort man ska tilldelas en god man. I vissa fall är kommunen 
beroende av att läkare ska komma med intyg innan förslag till beslut om god man kan ges, vilket 
försvårar måluppfyllnad. Rekrytering av god man till huvudmän som kräver en större och mer 
komplex insats kan också vara en utmaning i relation till målvärdet.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel huvudmän där registerkontroll hos Kronofogden och i brottsregister utförs (%)       100 % 100 % 

Andel huvudmän som får god man inom två månader (%) 85 % 100 % 
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Medborgarna får god service 
Huvudmän och gode män i Värmdö och Vaxholm är generellt sett mindre nöjda än i övriga 
jämförelsekommuner och insatser bör sättas in för att höja kundnöjdheten. Bland annat bör 
informations- och utbildningsinsatser riktat mot ställföreträdare genomföras så snart pågående 
pandemi tillåter.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel gode män som är nöjda med servicen 83 % 95 % 

Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man 84 % 85 % 

Värmdö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 
Överförmyndarnämnden verkar för att det ska vara enkelt och attraktivt att vara god man och 
förvaltare i Värmdö och Vaxholm.  

Målet med granskningen av årsräkningar har inte uppnåtts på grund av hög arbetsbelastning och 
stor omsättning av personal under 2020. Byte av verksamhetssystem har även också medfört en 
fördröjning av granskningen. På grund av corona avled fler äldre huvudmän än normalt vilket 
resulterade i en högre andel sluträkningar vilket också påverkat resultatet. 
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, och beslut i, domstolen. Antalet överklagade beslut som ändras efter prövning i 
rätten uppgår till 14 procent.  

Indikator Utfall Målvärde 

Andel redovisningar fullständigt granskade (%)                                                                                                                                                                                                                                                        85 % 100 % 

Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten (%) 14 % 15 % 

Budgetföljsamhet- avvikelse (%) -6,3 % 0 % 

 
Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets 
utfall har varit bättre än budget.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-    
avvikelse 

Bokslut 
2019 

Överförmyndarnämnden -0,9 -1,3 0,3 -0,8 
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Bolagen  
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.  

Roslagsvatten AB 
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första 
kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en 
andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande 
Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag.  I dag 
har bolaget 165 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta 
avfall från ca 20 000 abonnenter.  

Viktiga händelser under året 
 

 Totalt har Roslagsvatten distribuerat 6,02 m3 miljoner dricksvatten till 110 000 kunder under 
2020. Det är ungefär samma volym som 2019. Mängden odebiterat vatten har under året ökat 
något. För att motverka detta har Roslagsvatten under året börjat låsa brandposter och 
installera vattenkiosker. 

 Roslagsvatten har under 2020 renat avloppsvatten vid 25 egna reningsverk samt två där 
bolaget ansvarar för driften. Totalt har 1 926 ton slam producerats vid avloppsreningen, vilket 
är en ökning med cirka 150 ton från 2019. 827 ton av det slam som producerats var Revaq-
certifierat, vilket också är en ökning från 2019, både i absoluta tal och i andel av det totala 
slammet. 

 När det gäller avfallshantering har ett övergripande fokus under året varit att skapa bättre 
möjligheter till sortering. Under 2020 har möjligheten till matavfallssortering erbjudits till 
14 117 abonnenter jämfört med 12 932 år 2019. Totalt har Roslagsvatten under 2020 ansvarat 
för avfallshantering för nära 30 400 hushåll i Österåker och Vaxholm. 

 Två större organisationsförändringar genomfördes i syfte att bättre renodla uppdragen och 
tydliggöra gränsdragningar. Detta innebar att en helt ny avdelning föddes, kundreskontra, med 
huvudsaklig uppgift att säkra intäktsflödet. 

 Beslut om att bygga ett reningsverk på befintlig plats i Margretelund togs under våren i 
Österåkers kommun samtidigt som Vaxholms stad tog ett inriktningsbeslut att ansluta till det 
nya reningsverket. 

 Roslagsvattens tredje permanenta reservkraftsaggregat installerades i Vallentuna. Fler planeras 
vid pumpstationer vid särskilt känsliga områden. 

 Nya värderingar har under året tagits fram: proaktivt, integritet, hållbart och resultatinriktat 
och till dessa även vägledande principer och beteenden. Dessa kommer under 2021 att 
integreras allt mer i organisationen. 

 Arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplade till Roslagsvattens mål och visualisera 
arbetet mot målet Topp 5 om 5 har ytterligare utvecklats under året.  
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Framåtblick 
Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast expanderande 
kommunerna i landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad 
kapacitet i anläggningarna. Ökade krav på verksamheten ställs också genom lagstiftning. Lag om 
allmänna vattentjänster (VA-lagen), EU-direktiv med vattenförvaltning och vattenmyndighet 
innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och avloppsrening de kommande åren. Stora 
investeringar för att efterleva nya miljökrav kommer att behövas.  

Avfallsuppdragen innebär ökade krav på kompetens, kommunikation och kundservice. Inom 
avfallsområdet har också arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser skärpts vilket innebär 
restriktioner för hämtning vid alltför smala vägar, vägar utan vändplats samt vägar med dålig 
bärighet. Dessa förändringar påverkar och fördyrar verksamheten och måste kommuniceras till 
såväl kunder som entreprenörer. 

Efter en period av flera exploateringar i Vaxholm går kommunen nu in i en period med något färre 
nybyggen. Detaljplanen för Norrberget har vunnit laga kraft och nu pågår planeringen för de 250 
bostäder som ska byggas. Under 2020 har den största VA-utbyggnaden varit på Skarpö med 
anslutningar till flera hushåll. Kommunen har även antagit en ny VA-plan som bestämmer hur 
vatten och avlopp ska byggas ut i kommunen. Kommunen har ännu inte påbörjat något 
detaljplanearbete för de omvandlingsområden som VA-planen omfattar. 

En annan viktig utveckling för framtiden rör planerna på att ansluta Vaxholm till det kommande 
reningsverket vid Margretelund i Österåkers kommun. Under året har Vaxholmsvatten och 
kommunfullmäktige tagit ett inriktningsbeslut för att samarbeta med Österåker kring det nya 
verket, definitivt beslut väntas komma under 2021. 

Ekonomiskt resultat 

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning 
(mnkr) Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Budget- 

avvikelse  
Bokslut 

2019 

Verksamhetens intäkter 466,1 431,3 34,8 465,0 

Verksamhetens kostnader -378,2 -346,8 -31,4 -345,4 

Avskrivningar -61,5 -62,6 1,0 -57,2 

Verksamhetens nettokostnad 26,4 22,0 4,4 62,4 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens resultat 26,4 22,0 4,4 62,4 

Finansiella intäkter 0,5 0,0 0,5 0,6 

Finansiella kostnader -6,8 -13,7 6,8 -5,9 

Resultat efter finansiella poster 20,0 8,4 11,7 57,1 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 20,0 8,4 11,7 57,1 

Skatt på årets resultat -4,2 0,0 -4,2 -11,5 

Årets resultat 15,9 8,4 7,5 45,6 
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Vaxholms Smeden 3 AB 
Vaxholms 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. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Viktiga händelser under året 
 Hyresförhandling för 2020 landade på 2,0%. 

 Låg grad av omsättning av lägenheter på grund av pandemin. 

 Renovering av tak ovanför ICA utförd. 

 Förberedande arbete för renovering av hiss genomförd. 

Framåtblick 
Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten. 

Ekonomiskt resultat 

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget- 
avvikelse  

Bokslut 
2019 

Verksamhetens intäkter 4,3 4,3 0,0 4,2 

Verksamhetens kostnader -2,0 -2,6 0,6 -2,5 

Avskrivningar -0,4 -0,5 0,2 -0,4 

Verksamhetens nettokostnad 2,0 1,2 0,8 1,3 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens resultat 2,0 1,2 0,8 1,3 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Resultat efter finansiella poster 1,7 0,9 0,8 1,1 

Bokslutsdispositioner -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Resultat före skatt 1,6 0,9 0,7 1,1 

Skatt på årets resultat -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 

Årets resultat 1,2 0,7 0,5 0,8 
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Revisionsberättelse 
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