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§ 38 Årsredovisning Vaxholms stad 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2020-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 35,5 mnkr och för kommunen till 33,3 mnkr. Resultatet för
kommunen är 17,2 mnkr bättre än budget.
Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.
Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms
stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-03-17/§ 23
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2020, 2021-03-09
Årsredovisning Vaxholms stad 2020 Reviderat 2021-03-18
Åtgärdsplaner nämnder, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, KLK
Jennie Falk Eriksson, KLK

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-17
Änr KS 2020/61.042
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§ 23 Årsredovisning Vaxholms stad 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2020-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 35,5 mnkr och för kommunen till 33,3 mnkr. Resultatet för
kommunen är 17,2 mnkr bättre än budget.
Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.
Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms
stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2020, 2021-03-09
Årsredovisning Vaxholms stad 2020, 2021-03-09
Åtgärdsplaner nämnder, 2021-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, KLK
Jennie Falk Eriksson, KLK

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-03-09
Änr KS 2020/61.042
1 av 1
Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Årsredovisning Vaxholms stad 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2020-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 35,5 mnkr och för kommunen till 33,3 mnkr. Resultatet för
kommunen är 17,2 mnkr bättre än budget.
Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2020.
Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms
stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2020, 2021-03-09
Årsredovisning Vaxholms stad 2020, 2021-03-09
Åtgärdsplaner nämnder, 2021-03-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Koray Kahruman, KLK
Jennie Falk Eriksson, KLK

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Årsredovisning 2020
Vaxholms stad

Foto: Bengt Nyman
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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.
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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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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
Befolkning
Varav 0 år
Varav 1-5 år
Varav 6-15 år
Varav 16-18 år
Varav 19-64 år
Varav 65-79 år
Varav 80 år och äldre

2020
11 886
90
578
1 743
550
6 335
2 070
520

2019
12 003
80
636
1 807
503
6 444
2 054
479

2018
12 023
103
657
1 815
512
6 470
2 026
440

2017
11 831
93
670
1 850
468
6 387
1 919
444

2016
11 621
116
672
1 840
458
6 253
1 868
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
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och
utjämning

33,3

17,2

14,6

27,3

32,2

4,8%

2,5%

2,3%

4,3%

5,2%

Tillgångar, mnkr
Tillgångar, kr/invånare

962,3
80 961

958,7
79 874

909,2
75 618

935,3
79 052

936,2
80 563

Eget kapital, mnkr
Eget kapital, kr/invånare

365,8
30 776

332,5
27 699

321,7
26 759

306,3
25 893

278,7
23 984

Skulder och avsättningar, mnkr
Skulder och avsättningar, kr/inv
Varav lån till kreditinstitut, mnkr
Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare

596,5
50 185
360,0
30 288

626,3
52 176
410,0
34 158

587,5
48 859
380,0
31 606

629,0
53 159
466,5
39 430

657,5
56 579
516,5
44 445

Investeringar, mnkr
Investeringar, kr/invånare
Självfinansieringsgrad

42,6
3 586
177,2%

84,6
7 047
66,8%

46,5
3 869
112,7%

71,4
6 039
86,9%

172,1
14 808
35,4%

38,0%
24,1%

34,7%
20,0%

35,4%
19,7%

32,8%
17,2%

29,8%
13,8%

Soliditet
Soliditet, inkl ansvarförbindelse
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Kommunkoncernen
Årets resultat, mnkr
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och
utjämning
Tillgångar, mnkr
Tillgångar, kr/invånare

2020
35,5

2019
22,6

2018
14,2

2017
26,3

2016
31,2

5,1%

3,3%

2,2%

4,1%

5,1%

1 267,0 1 248,5
106 594 104 015

903,9
75 173

930,3
78 640

932,6
80 248

Eget kapital, mnkr
Eget kapital, kr/invånare

384,1
32 316

348,6
29 044

315,6
26 250

300,6
25 414

274
23 580

Skulder och avsättningar, mnkr
Skulder och avsättningar, kr/inv

882,9
74 278

899,9
74 971

588,3
48 924

629,7
53 226

658,6
56 668

Soliditet
Soliditet, inkl ansvarförbindelse

30,3%
19,7%

27,9%
16,7%

34,9%
19,2%

32,3%
16,7%

29,4%
13,4%

Foto: Vaxholms stad
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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 omvärldsinformation, 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
3

5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)
Änr: KS 2019/208.055
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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
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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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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 covid19. Regeringens beslut löpte till den 1 oktober.
Smittförebyggande arbete
Stort fokus har såväl i Vaxholm som nationellt funnits kring smittförebyggande arbete inom vårdoch 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 vårdoch 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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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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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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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)

Koncernen
2012
1 435
87 191
27 998
2 263
45 668
7 031

Försä jningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar
Bidrag och ersättningar från staten
Försä jning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Interna poster
Övriga intäkter Roslagsvatten
Summa verksamhetens intäkter

6
6 287
177 879

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader
Skatt på årets resultat
Summa verksamhetens kostnader
Not 3 Avskrivningar (tkr)
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Skatteintäkter (tkr)
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter
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1912
1 574
89 721
27 349
765
43 203
5 560

Staden
2012
1 435
34 844
25 807
2 263
45 643
7 326

1912
1 574
37 465
25 180
765
43 203
5 840

6
6 267
174 439

Koncernen
2012
-380 663
-37 675

1912
-364 724
-39 733

-17 024
-204 905
-27 022
-35 264
-17 333
-3 216
-56 855
-907
-780 864

-19 027
-199 632
-12 739
-29 858
-18 110
-1 286
-89 519
-1 684
-776 312

117 324

114 027

Staden
2012
1912
-355 122
-353 537
-37 675
-39 733
-12 281
-204 905
-14 510
-35 264
-17 333
-3 216
-52 506

-14 075
-199 632
-13 547
-29 820
-18 110
-1 286
-61 233

-732 812

-730 973

Koncernen
2012
-261
-39 566
-11 230

1912
-52
-36 636
-10 965

Staden
2012
1912
-261
0
-37 598
-34 713
-4 348
-4 638

-51 057

-47 653

-42 207

Koncernen
2012
717 523
-8 571
-2 918
706 034

1912
694 440
-5 143
278
689 575

Staden
2012
1912
717 523
694 440
-8 571
-5 143
-2 918
278
706 034
689 575

-39 351
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)
Inkomstutjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Kostnadsutjämning
Reglering
Införandebidrag
Övriga statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Koncernen
2012
-71 628
26 799
-25 460
20 416
12 272
7 385
23 774
-6 442

1912
-57 341
25 664
-23 906
37 151
8 399
0
1 681
-8 352

Koncernen
2012

1912

434
434

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

Koncernen
2012
-3 237
-5 082
-1 784
-389
-10 492

Räntekostnader
Ränteswappar
Ränta på pensionsavättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
Nyttjade ränteswappar*
Ränteswappar marknadsvärde
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar
Räntebindningstid
Räntebindningstid inklusive ränteswappar
Kapita bindningstid

548
548

1912
-2 748
-6 099
-553
-240
-9 640

Staden
2012
1912
-71 628
-57 341
26 799
25 664
-25 460
-23 906
20 416
37 151
12 272
8 399
7 385
0
23 774
1 681
-6 442
-8 352

Staden
2012
604
294
669
1 567

1912
387
286
961
1 634

Staden
2012
1912
-2 862
-2 496
-5 082
-6 099
-1 784
-553
-389
-240
-10 117
-9 388
150 000
180 000
-6 662
-11 248
0,70%
0,65%
1,99%
2,23%
0,77 år
0,37 år
1,23 år
1,17 år
1,99 år
2,20 år

*Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen.
Not 8 Extraordinära poster (tkr)

Koncernen
2012
0

A
Summa extraordinära poster

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)

Koncernen
2012

Utrangering av förskolan Lägerhöjden
Summa jämförelsestörande poster

0

Not 10 Immateriella tillgångar

Koncernen
2012
929
-563

Anskaffningsvärde*
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Summa immateriella tillgångar
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år
*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.
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1912
0

1912
-1 286
-1 286

1912
302
-302

Staden
2012
0

Staden
2012
0
Staden
2012
627
-261

366

0

366

0
118

52

0
118

-261
509
366
3,6

-52

-261
509
366
2,4

0
5,8

1912
0

1912
-1 286
-1 286

1912
0
0
0

0
-
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
2012

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar

1912

Staden
2012

1912

1 561 387
-486 181

1 283 599
-398 793

1 182 498
-410 632

1 150 015
-373 508

1 075 206

884 806

771 866

776 507

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

884 805
63 458

805 767
127 499
-1 286

776 507
36 610

736 671
76 439
-1 286

-45 773
176 369
-3 653
1 075 206

-46 784

-37 598

-34 926

-391
884 805

-3 653
771 866

-391
776 507

Specifikation av fastigheter
Förvaltningsfastigheter
Kommunala fastigheter
Skolfastigheter inkl Fritidsgård
Sociala fastigheter
Förskolor
Hamnanläggningar
Gator och vägar
Idrottsanläggningar
Friluftsanläggningar
Smeden
Mark
Pågående investering
Roslagsvatten
Roslagsvatten pågående arbete
Summa
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år

2012
36 360
27 130
255 780
86 606
55 186
11 136
43 839
119 682
5 391
38 949
104 448
30 017
210 776
49 906
1 075 206
32,7

1912
32 005
17 220
261 810
96 260
60 264
11 315
43 230
123 774
13 726
39 823
103 995
16 618
15 933
48 833
884 806
24,7

2012
36 360
27 130
255 780
86 606
55 186
11 136
43 839
119 682
5 391

1912
32 005
17 220
261 810
96 260
60 264
11 315
43 230
123 774
13 726

100 739
30 017

100 285
16 618

771 866
30,5

776 507
30,7

2012
134 859
-100 655

1912
347 982
-138 169

2012
103 588
-80 659

1912
97 695
-76 311

34 204

209 813

22 929

21 384

209 814
6 089

182 845
37 716

21 384
5 893

17 661
8 143

-5 023
-176 676

-10 747

-4 348

-4 420

34 204
25,6

209 814
28,9

22 929
22,5

21 384
20,3

2012

1912

2012

1912

0

0

0

0

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar

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
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år
Övriga materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar
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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
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

0
Koncernen
2012

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr
AB Vår jus 245 st á nom. 100 kr
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr
Inera 5 st á nom 8500 kr
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt
Kommuninvest 1 andel
Förlagsbevis Kommuninvest
Långfristig fordran koncernbolag
Bostadsrätter 2 st
Roslagsvatten finansiell leasing
Roslagsvatten långfristig fordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

3 001
49
1 044
42

6 216
540

6 216
540
2 000
700
814
423
780
15 609

Koncernen
2012

Summa

0

Not 14 Förråd m.m. (tkr)
Exploateringsfastigheter
Roslagsvatten lager
Summa förråd m.m.

Not 15 Fordringar (tkr)
Kundfordringar inkl osäkra fordringar
Statsbidragsfordringar
Fordran kommunal fastighetsavgift
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar
Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)

Koncernen
2012
18 162

1912
21 843

22 880
5 510
7 460
923
54 935

20 477
5 866
6 275
6 091
60 552

Koncernen
2012
74 452
74 452

Bank
Summa kassa bank
Not 18 Eget kapital (tkr)

Koncernen
2012
348 630

Ingående eget kapital
Uppskrivningsfond Kommuninvest
Periodens resultat
Summa eget kapital

35 481
384 111
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0

1912
5 123
226
5 349

0

Not 17 Kassa bank (tkr)

1912

Koncernen
2012
13 639
218
13 857

Koncernen
2012

Summa kortfristiga placeringar

1912

3 001
49
1 044
42

700
814
728
871
14 005

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

0

1912

0

1912
72 360
72 360

1912
326 027
0
22 603
348 630

0

0

Staden
2012
2 035
3 001
49
1 044
42
37 270
6 216
540
0
12 580
814

1912
2 035
3 001
49
1 044
42
37 270
6 216
540
2 000
12 630
814

63 591

65 641

Staden
2012

0

1912

0

Staden
2012
13 639

1912
5 123

13 639

5 123

Staden
2012
7 477
22 880
5 559
5 211
21
41 148
Staden
2012

0
Staden
2012
48 760
48 760

1912
6 679
20 477
6 291
3 207
-121
36 533

1912

0

1912
53 543
53 543

Staden
2012
1912
332 469
321 725
-6 422
33 330
17 166
365 799
332 469
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Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)
Avsättning för pensioner
Löneskatt på pensioner
Summa avsättningar osv.
Aktualiseringsgrad

Not 20 Övriga avsättningar (tkr)
Roslagsvatten öv avsättningar
Summa

Koncernen
2012
71 104
17 250
88 354

1912
61 077
14 817
75 894

Koncernen
2012
6 449

1912
5 930

6 449

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)

Koncernen
2012
384 703
23 552
144 269
552 524

Lån i banker och kreditinstitut
Handpenning för exploateringsmark
Roslagsvatten övr långfristig skuld
Summa långfristiga skulder

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)

Koncernen
2012

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt
Semesterlöneskuld
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna
Ansvarsförbindelse
Storstockholms brandförsvar
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa pensionsförpliktelser

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)
Lokalhyror
upp till 1 år
mellan 1 och 5 år
över 5 år

5 930

Staden
2012
71 104
17 250
88 354
96%

1912
61 077
14 817
75 894
96%

Staden
2012

1912

0

0

1912
434 739
23 552

Staden
2012
1912
360 000
410 000
23 552
23 552

458 291

383 552

1912

Staden
2012

433 552

1912

34 987

48 762

28 109

40 986

6 087
14 446
18 221
23 921
137 883
235 545

5 639
13 658
17 175
21 523
122 892
229 649

6 087
14 446
18 221
16 950
40 777
124 590

5 639
13 658
17 175
17 326
22 033
116 817

Koncernen
2012
105 532
2 495
26 207
134 234

1912
110 351
2 575
27 396
140 322

Staden
2012
1912
105 532
110 351
2 495
2 575
26 207
27 396
134 234
140 322

Koncernen
2012

1912

10 930

10 930

Staden
2012

1912

10 930

10 930

2 443

Leasing
upp till 1 år
mellan 1 och 5 år
över 5 år
Summa övriga ansvarsförbindelser
Not 25 Borgensåtagande (tkr)
Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Summa

4 546
8 088

3 179
2 869

2 529
4 420

3 096
2 529

23 564

19 421

17 879

16 555

Koncernen
2012
97 384
2 000
99 384

1912
97 984
2 000
99 984

Staden
2012
97 384
2 000
99 384

1912
97 984
2 000
99 984

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
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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 26 Övriga upplysningar

Koncernen
2012

Räkenskapsrevision (tkr)
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Summa

264
0
264

1912
177
68
245

Staden
2012

1912

140
0
140

90
64
154

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.
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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
Hyresfastigheter
Gator och vägar
Maskiner och inventarier
Fordon
Datorer
Mark
Konst

10–70 år
10–70 år
10–33 år
3–10 år
3–10 år
3 år
Skrivs ej av
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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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

90

Rapport
86 av 107
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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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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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 gångoch 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

97

Rapport
94 av 107

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 MIAprojektet. 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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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 GISområdet 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 detaljplanebestämmelserna.
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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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 covid19.
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 etjänsterna 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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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 Revaqcertifierat, 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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Revisionsberättelse
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Åtgärdsplan 2021
Barn- och utbildningsnämnden
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Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Mål 1
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån
Nettokostnadsavvikelseförskola inkl.
öppen förskola, (%)
Nettokostnadsavvikelsegrundskola, (%)

Målnivå
2020

Utfall 2019

Utfall 2020

3%

3%

0%

6,1 %

6,1 %

0%

BM-värde

Infördes i
plan
(år/mån)

Utfall för nettokostnadsavvikelser för 2020 baseras på 2019 års siffror eftersom officiell statistik inte publicerats
än.

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Översyn av organisation

Förvaltningschef

2020-1231

Effektivt lokalnyttjande

Förvaltningschef

2020-1231

Säkerställa kostnadsfördelning grundskola och fritidshem

Förvaltningschef

2020-1231

Översyn av grundbeloppet inför 2021 och omfördelning mellan
stadier och fritidshem

Förvaltningschef

2020-1231

Beskrivning av planerade åtgärder
För en nettokostnadsavvikelse i balans i förskolan krävs fortsatt arbete med effektivt lokalnyttjande.
Åtgärder som vidtagits under 2020 är avveckling av förskolan Båten och dess tillfälliga paviljong. Vid
årsskiftet 20/21 stängdes förskolan och barnen flyttar över till Blynäsvikens förskola och Ullbergska
gården. Hyreskostnaden för Båtens förskola belastar inte förskoleområdet Vaxö/Rindö under 2021.
Under året har även avdelningar stängts tillfälligt med anledning av få barn i förskolan. Stängningen
medförde en hyreslättnad på Rindö förskola under hösten 2020 men inte på Ytterby och Överby
förskola då avdelningarna inte var avskiljningsbara, vilket är en förutsättning i den nya
internhyresmodellen. Den tillfälliga stängningen bidrog dock till minskade städkostnader och
effektivare bemanning vilket underlättade något ekonomiskt.
Under 2021 bör en utredning initieras gällande Ytterby förskolas tillfälliga paviljonger.
Resaröområdet visar ett vikande barnantal och lokalerna behöver anpassas.
Under 2020 identifierades arbetsbrist pga det vikande barnantalet och anpassningar genomfördes till
hösten 2020. Inför hösten 2021 ser vi fortsatta utmaningar och ytterligare nedskärningar i
personalen krävs för att säkerställa att bemanning är i balans med barnantal inför läsåret 21/22.

Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan 2021
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Nettokostnadsavvikelsen i grundskolan visar en högre kostnad på 6,1% jämfört med likande
kommuner. Detta ska ställas i relation till en lägre nettokostnad i fritidshemmet på -14%.
Sammantaget ger detta en positiv resultatavvikelse för grundskolan. Åtgärder som är vidtagna under
2020 är en översyn av grundbeloppet och en omfördelning mellan stadier och fritidshemmet är gjord
inför 2021. En fortsatt bevakning av hur kostnaderna bokförs mellan grundskola och fritidshemmet
behövs även fortsättningsvis.
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Åtgärdsplan 2021
Socialnämnden
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Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Mål 1
Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens
verksamheter.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån

Utfall 2019

Utfall 2020

Målnivå
2020

BM-värde

71

69

78

79

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Infördes i
plan
(år/mån)

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete enligt tidigare plan med aktivitetsansvarig och
aktivitetsombud.

Aktivitetsansvarig

2021-03-31

Planeringsdag med tema ”brukare i fokus”

Enhetschef

2021-05-31

Sätta upp lådor för synpunkter och klagomål på varje enhet.

Biträdande enhetschef

2021-04-31

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar boende om hur
kontakt med och besök av läkare fungerar.

Omvårdnadsansvarig
SSK

2021-01-31

Socialnämnden, Åtgärdsplan 2021

3(4)

121
7

Mål 2
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån
Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

Utfall
2019

Utfall 2020

Målnivå
2020

BM-värde

Infördes i
plan
(år/mån)

24

40

20

35,8

2 021-01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med att stödja personer med behov av långvarigt
ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning

Enhetschef

2021-12-31

Beskrivning planerade åtgärder
Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. I flertalet fall bedöms personerna inte vara till arbetsmarknadens förfogande.
Att personerna uppbär ekonomiskt bistånd beror ofta på att Försäkringskassan inte godtar
sjukskrivning eller att de kan sakna nödvändig utbildning.
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Åtgärdsplan 2021
Stadsbyggnadsnämnden
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Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande
tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når
beslutad nivå.
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Till bokslutet 2020 har det inte varit möjligt att ändra indikatorerna för ekonomi. Avsikten är att till
bokslut T1 kunna redovisa indikatorer beräknade på ett nytt och mer rättvisande sätt.
Med anledning av detta har tre åtgärdspunkter tagits fram.
1. Fortsatt analys av självkostnadstäckningsgraden.
2. Fortsatt analys av finansieringen av verksamheten utifrån styrande lagstiftning.
3. Jämförande studie med andra kommuner.
Med resultatet av dessa tre åtgärder, är bedömningen att det ska finnas ett bra beslutsunderlag
framtaget inför ramärendet 2021 då budgetutrymmet för 2022 tas fram.
Utöver det ovan redovisade fortsätter arbetet med verksamhetsutveckling utifrån den handlingsplan
som tagits fram efter genomlysningen.
4. Fortsatt genomförande av handlingsplan efter genomlysningen.
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Årsredovisning
för

Vaxholmsvatten AB
556483-2987

Räkenskapsåret
2020

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter

1
7
8
10
11
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Styrelsen och verkställande direktören för Vaxholmsvatten AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Vaxholmsvatten AB startade sin verksamhet 1994. Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten- och
avloppsförsörjning samt förvalta anläggningstillgångar bestående av i huvudsak ledningsnät, reningsverk
och pumpstationer belägna i Vaxholms stad.
Bolaget ansvarar också för insamling och omhändertagande av hushållsavfall, så som säck- och
kärlavfall. Utöver detta omhändertar Vaxholmsvatten slam från enskilda avloppsanläggningar och fett
från fettavskiljare samt ansvarar för återvinningscentralen i kommunen. Vaxholmsvattens uppdrag är att
omvandla hushållssopor till ny energi i form av fjärrvärme och se till att matavfall omvandlas till biogas
och biobränsle. Samtidigt tar Vaxholmsvatten hand om farligt avfall som i sin tur ges nytt liv i nya
skepnader - en del av ett hållbart kretslopp för morgondagens samhälle.
Avfallsverksamheten stod för 33 (33) % av Vaxholmsvattens omsättning år 2020.
Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och
underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB.
Företaget har sitt säte i Vaxholm.
Flerårsöversikt (tkr)
Rörelsens intäkter
Resultat efter finansiella poster*
Soliditet (%) **
Avkastning på totalt kapital (%)

2020
57 049
1 942
10,7
1,2

2019
56 479
5 271
10,6
2,6

2018
55 268
2 347
9,5
1,4

2017
55 813
11 608
9,8
6,5

2016
47 657
7 178
6,8
4,9

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
*VA-verksamhet skall enligt lag (över tid) utföras till självkostnad för VA-abonnenterna. Därför kan
positiva års resultat finansiera år med underskott.
**Vaxholmsvattens soliditet ligger på 10,7% för 2020. För soliditeten finns ett mål på 10%.
Vaxholmsvatten har pga sina positiva resultat och storleken på låneportföljen som är oförändrad, klarat
målet 2019 och 2020.
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Ägarförhållanden och koncernstruktur
Bolaget ägs till 99 procent av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 procent av Vaxholms stad.
Bolaget har sitt säte i Vaxholms stad.
Aktieägare i Roslagsvatten AB:
Österåkers kommun
Vallentuna kommun
Ekerö kommun
Vaxholms stad
Knivsta kommun
Täby kommun
Danderyds kommun

43,9 %
16,7 %
13,6 %
12,6 %
11,5 %
1,1 %
0,6 %

Koncernen består av fem dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Knivstavatten AB,
Vallentunavatten AB och Ekerövatten AB. Österåkersvatten, Vaxholmsvatten, Vallentunavatten och
Ekerövatten ägs till 99 % av Roslagsvatten. Österåkers kommun, Vaxholms stad, Vallentuna kommun
och Ekerö kommun äger 1 procent i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 procent av
Roslagsvatten och Knivsta kommun äger resterande 0,1 procent i bolaget.
Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive kommun.
Styrelsen i dessa bolag ansvarar för taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden som
ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. Beslut om taxeändring och nya VAverksamhetsområden ska fastställas av fullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende
på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Inga anställda finns i
dotterbolagen.

Utveckling av nyckeltal
I verksamhetsutvecklingsprojektet ”Roslagsvatten 2.0” är målet att nå ”Topp 5 om 5”, dvs att vara bland
de 5 bästa VA- och Avfallsverksamheterna i landet inom fem år, räknat från årsskiftet 2019/2020. ”Bäst”
betyder i riktning mot vår vision: ”Vi möjliggör hållbara samhällen” och hållbar avser den bästa balansen
mellan miljö, ekonomi och social hållbarhet för alla delar av verksamheten.
Projektet ”Roslagsvatten 2.0” drivs och följer kontinuerligt upp progressen mot målen genom Puls och
brett delegerade handlingsplaner till alla grupper. För att mäta och styra utvecklingen har nyckeltal
bestämts för de olika avdelningarna som mäter olika aspekter av ekonomisk, miljömässig och
organisatorisk effektivitet. Våra nyckeltal benämns enligt den interna jargongen SVM, SkitViktiga Mål.
Många nyckeltal ger sekundära effekter på flera områden. Till exempel nyckeltalet ”Utsläpp av CO2”
som i första hand är ett miljömål, men när vi minskar vår bränsleanvändning sparar vi dessutom pengar
och arbetstid på minskade resor. För att klara arbetsuppgifterna med mindre resor kommer vi behöva
utveckla digitala metoder osv. Ännu så länge mäter detta nyckeltal bara fossilt CO2 från Roslagsvattens
egen fordonsflotta. Eldningsolja, resor gjorda med privat bil i tjänsten, externa transporter och
reningsprocessens CO2-ekvivalenter kommer att införlivas i nyckeltalet under 2021. Vi planerar att helt
eliminera fossilt CO2 och halvera den totala mängden till 2024. Här är några exempel på framtagna
nyckeltal:
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Kategori
Ekonomi

Miljö

Organisation

Avdelning/
Huvudprocess
VA-försörjning
VA-utbyggnad
VA-försörjning
Avfall
Roslagsvatten
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Benämning SVM
Kostnad renat vatten kr/PE
Kostnad nyläggning kr/m ledningsnät

Värde dec
2020
565 kr
7 500 kr

Målvärde
2024
413 kr
6 000 kr

102%
72%
112 254

110%
95%
56 127

2,079

1,871

Roslagsvatten

Reningsgrad %
Andel anslutna till matavfall %
Utsläpp av CO2 (kg/år)
Näringsämnen per ansluten person till
recipient (kg/år och person)

VA-utbyggnad

Leveranssäkerhet

97%

100%

Roslagsvatten

Uppfyllelse av ISO 27000 standard
(informationssäkerhet)

5%

100%

Alla nyckeltal har målvärden som ska göra att Roslagsvatten har uppnått topp 5 för funktion när
målvärdet är nått. Idealt skulle nyckeltalen obrutet följa projektet hela vägen till dess slut, men i
realiteten behöver de också vara trendbara med inte alltför långa tidsintervall och automatiserade för
att fungera bra som styrmedel för organisationen. Nyckeltalen följs upp både på sina värden och på hur
väl de driver verksamheten mot målet. Ett antal nyckeltal har därför definierats om under året och nya
kommer att definieras vid behov.

Taxor
VA-brukningstaxan i Vaxholm lämnades oförändrad under 2020 och VA-anläggningstaxan höjdes med
5% 1 januari 2020.
Taxan på hushållsavfall lämnades oförändrad för 2020.

Försäljning

Koncernens försäljning till kunder i Vaxholms stad uppgick under året till 66 113 (73 144) tkr.
Inköp och försäljning inom koncernen
Bolaget har under året köpt varor och administrativa tjänster från moderbolaget för 42 635 (39 578) tkr,
samt inköp av vatten och övriga kostnader för 3 493 (3 650) tkr.

Investeringar
Bolaget har under året investerat 46 078 (36 342) tkr i nyanläggningar och upprustning av anläggningar.
I moderbolaget finns pågående projekt på 45 534 (59 681) tkr som kommer att faktureras till
Vaxholmsvatten när de är färdigställda.
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Miljöbokslut
Generellt Roslagsvatten
Roslagsvatten ansvarar för vatten och avlopp i fem kommuner samt för avfall i två kommuner. Under
2020 har Roslagsvatten hanterat vatten och avlopp för 110 000 personer och avfall för 30 400 hushåll.
För att kunna följa vår miljöpåverkan samlar vi löpande in data kring volymer, resursanvändning och
effektivitet från vår verksamhet.
Roslagsvatten köpte in sammanlagt 8,5 miljoner m3 dricksvatten 2020, en ökning med
0,4 miljoner m3 sedan 2019. Norrvatten levererar den största mängden vatten, 6,6 miljoner m3. Från
Stockholm Vatten och Avfall köptes 1,9 miljoner m3. Totalt distribuerades 6 miljoner m3 dricksvatten
under 2020. Den totala mängden odebiterat vatten var 28% under 2020 vilket är en viss ökning
från 24% 2019.
Vatten & Avlopp
I Vaxholm ansvarar Roslagsvatten för sex stycken reningsverk: Blynäs, Kullön, Karlsudd, Rindö Hamn,
Byviken och Hästholmen. Totalt omhändertas avloppsvatten från cirka 9 200 personer lokalt i Vaxholm
och dessutom avleds avloppsvatten från 1 600 personer på Resarö till Margretelunds reningsverk i
Österåkers kommun.
Under 2020 har det vid Blynäs reningsverk som är det största reningsverket i Vaxholm, avlägsnats 100
ton organiskt material (mätt som BOD7-ekvi valenter) och 3 ton fosfor ur totalt 590 000 m3
avloppsvatten. Reningen vid Blynäs reningsverk har under året påverkats av en rad olika driftstörningar,
vilket medfört att gränsvärdet för fosfor tangerats.
De mindre reningsverken har under delar av året haft driftstörningar som medfört att riktvärden
överskridits på Kullön och Karlsudd.
Andelen tillskottsvatten under året uppgår i Vaxholm till knappt 30% vilket är en relativt sett låg siffra.
Vid Blynäs reningsverk behandlas bildat slam genom rötning och avvattning. Under 2020 har det
producerats 116 ton slam (mätt som torrsubstansmängd). Slammet har använts för återställning av
mark.
Avfall
Roslagsvatten ansvarar för avfallshantering i Österåker och Vaxholm för cirka 30 400 hushåll och
företag. Det innebär insamling av hushållsavfall, drift av återvinningscentraler och insamling av slam från
enskilda avlopp. Matavfall går till rötning och restavfall går till energiåtervinning. Det betyder att vi kan
ge avfallet nytt liv som fordonsgas, fjärrvärme eller biogödsel till våra åkrar.
Ett övergripande fokus är bättre sortering och möjligheten till matavfallssortering har ökat till 14 117
abonnenter 2020 från 12 932 abonnenter 2019 i båda kommunerna. Totalt har 2 151 ton matavfall
hanterats och 9 745 ton brännbart avfall. En återvinningsfärja möjliggör grovavfallshämtning i
skärgården i Österåker och Vaxholm.
I Vaxholm har vi påbörjat planeringen för en ny modern återvinningscentral som ska göra det ännu
lättare för kunden att sortera sitt avfall, liksom för personalen att säkerställa att det vi skickar vidare har
sorterats på rätt sätt.
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Dricksvatten
I Vaxholm har 664 000 m3 dricksvatten distribuerats till 10 819 personer under 2020 vilket innebar 168
liter per person och dygn med 25% odebiterat vatten vilket är en liten minskning från 29% under
2019. Skillnaden i odebiterat mellan åren beror till viss del på att det är en eftersläpning i såld mängd,
pga att avläsning av vattenmätare i hushållen bara sker en gång per år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och förväntad utveckling
Vatten och avlopp
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.
En annan viktig utveckling för framtiden rör planerna på att ansluta Vaxholm till det kommande
reningsverket vid Margretelund i Österåker. Under året har Vaxholmsvatten och kommunfullmäktige
tagit ett inriktningsbeslut för att samarbeta med Österåker kring det nya verket, definitivt beslut väntas
komma under 2021.
Under året har en dricksvattenkiosk installerats på Resarö där företag kan fylla tankar med vatten.
Åtgärden minskar risken för störningar i dricksvattenkvaliteten som kan uppkomma om vatten tas ur
brandposter, t.ex. missfärgningar.
Avfall
Det är av stor vikt att avfallshanteringen är smidig, enkel och att det finns en tydlighet som möjliggör att
våra kommuninvånare sorterar och lämnar in avfall till återvinningscentralerna i hög grad. Roslagsvatten
driver ett arbete för att tillgängliggöra olika former av tjänster för invånarna som kan ha många olika
behov, exempelvis ej bilburna eller de som besöker eller är bosatta på öar. En viktig del i detta arbete är
information och kommunikation.
Särredovisning för VA och Avfall
För Vaxholmsvatten upprättas särredovisning för VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Hållbarhetsrapport
För koncernen upprättas årsredovisning och hållbarhetsrapport.
Förändring av eget kapital
Aktiekapitalet uppgår på balansdagen till 100 tkr och totalt eget kapital uppgår på balansdagen till
4 009 tkr. Ingen förändring har skett under året.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

3 888 665

disponeras så att
i ny räkning överföres

3 888 665

Styrelsens yttrande över verksamhetens förenlighet med bolagsordningen
Styrelsen bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med
de fastställda kommunala ändamålen i bolagsordningen.
För att driva en robust och hållbar verksamhet och därmed uppnå god ekonomisk hushållning över tid
jobbar vi aktivt med kostnadseffektivitet. Ett sätt är att göra kostnadseffektiva upphandlingar både i
investeringsprojekt och för driftskostnader. Uppföljning av upphandlingar och” lessons learned” i
investeringsprojekt återrapporteras vid större avvikelser till styrelserna och i vissa fall görs
upphandlingar om för att uppnå en högre grad av kostnadseffektivitet. Stort fokus ligger på att
budgeterade kostnader ska hållas eller vara lägre med överenskommen kvalitet.
Resultat och helårsprognos redovisas på samtliga styrelsemöten. I slutändan påverkas taxan.
Brukningstaxan har inte höjts de senaste två åren, vilket innebär att styrelsens bedömning är att
verksamheten bedrivs enligt ägardirektivens krav på kostnadseffektivt, i allt väsentligt.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Not

Resultaträkning
tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter

2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

3, 4, 5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella kostnader

6
7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

57 049
57 049

56 479
56 479

-46 128

-43 228

-7 868
-53 997

-6 924
-50 152

3 053

6 327

115
-1 226
-1 111

59
-1 115
-1 056

1 942

5 271

-1 942

-5 271

0

0

Vaxholmsvatten AB
Org.nr 556483-2987

8 (18)

Not

2020-12-31

2019-12-31

4 803
201 411
8 534
721
215 469

4 899
162 537
8 878
946
177 260

540
540

48
48

216 009

177 308

7 809
20 238
20
2 959
0
31 027

13 720
41 256
20
7 208
22
62 227

Kassa och bank

18 816

15 334

Summa omsättningstillgångar

49 843

77 560

265 852

254 868

Balansräkning
tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
VA-ledningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

9
10
11
12

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga kundfordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fodringar

13

14

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

100
20
120

100
20
120

3 884
5
3 889

3 884
5
3 889

4 009

4 009

tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

15

Fritt eget kapital
Aktieägartillskott
Balanserad vinst eller förlust
Summa fritt eget kapital

16

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

17

30 922

28 980

Avsättningar
Uppskjutna skatter
Summa avsättningar

18

1
1

1
1

19

72 000
126 785
198 785

72 984
117 998
190 981

19

25 984
3 679
2 473
32 136

25 000
3 402
2 495
30 897

265 852

254 868

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Periodiserade anläggningsavgifter
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Kortfristig skuld periodiserade anläggningsavgifter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

Kassaflödesanalys
tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 942

5 271

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Periodiserade anläggningsavgifter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

7 868
9 064

6 924
16 409

18 874

28 604

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

31 200
962
51 036

14 959
-7 241
36 322

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-46 078
-492
-46 570

-36 342
-48
-36 390

-984
-984

0
0

3 482

-68

Likvida medel vid årets början

15 334

15 402

Likvida medel vid årets slut

18 816

15 334

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Noter
tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras i Vattentjänstlagen sker med
hänsyn till självkostnadsprincipen.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid
leverans till kund enligt försäljningsvillkoren.
Anläggningsavgifterna skall täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, avskrivningstiden för
ledningsnät som är 30-50 år, del av huvudanläggningen, administration (så som fakturering,
kommunikation med kund, kontrakt, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i
ledningsnät.
Från 1 januari 2018 har periodiseringen förlängts från tidigare 30 år till 46 år. Ändringen har
gjorts för att bättre avspegla den ekonomiska livslängden för anläggningen intäkten härstammar från.
Intäkter från anläggningsavgifter periodiseras enligt:
År 1
10 % för administrationskostnader
År 2 - 46
2 % per år intäktsförs.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
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Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
Då framtida avloppslösning har dragit ut på tiden har avskrivningstiden för Blynäs reningsverk förlängts
med fem år från 2021 till 2026.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader, avloppsreningsverk
Grundläggning, betongarbeten, överbyggnad och stomme
Tak, vvs-stammar, el
Yttre och inre stomkomponenter
Byggnader, övrigt

75 år
30 år
25 år
33 år

Tekniska anläggningar, avloppsreningsverk
Elkraft
Rörsystem
Luftningsanläggning
Pumpar, vvs och luftbehandling
Skrapor, styr-övervakning, reglering och övrigt

30 år
25 år
20 år
15 år
10 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
VA-ledningar
LTA-pumpar
Övrigt

30-50 år
11 år
10 år

Inventarier
Kontorsinventarier
IT-utrustning

10 år
3-7 år

VA-ledningar anskaffade efter januari 2003 skrivs av på 50 år, äldre ledningar på 30 år.
Pågående projekt
I moderbolaget finns pågående projekt på 45,5 (59,7) mkr som kommer att faktureras till
Vaxholmsvatten när de är färdigställda.

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringarna löper med ränta styrd av vattentjänstlagen.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med nettobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
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Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Not 2 Intäkternas fördelning

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Renhållning
Externslam
Övrig försäljning

2020

2019

33 362
4 787
15 092
3 416
393
57 049

32 451
5 125
15 196
3 254
453
56 479

Intäktsförda anläggningsavgifter består dels av årets fakturerade anläggningsavgifter 1 385 (2 153) tkr
och tidigare års fakturerade anläggningsavgifter 3 402 (2 971) tkr.

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen

Köpta varor och administrativa tjänster från moderbolaget
Inköp av vatten och övriga kostnader
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2020

2019

42 635
3 493
46 128

39 578
3 650
43 228
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Not 4 Revisionsarvode
Kostnader för revision har belastat moderbolaget Roslagsvatten AB.

Not 5 Övriga externa kostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

2020

2019

29 %
71 %

29 %
71 %

I fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse ingår endast ordinarie ledamöter.
För samtliga styrelseledamöter finns en ansvarsförsäkring tecknad.
Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och
underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB.
Styrelsearvoden för Vaxholms ledamöter i Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB har utbetalts under
året med 102,4 (106,2) tkr.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränta på kundfordringar

2020

2019

115
115

59
59

2020

2019

10
715
501
1 226

17
761
337
1 115

2020

2019

1 942
1 942

5 271
5 271

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Inlåningsränta på tillgodohavande bank
Ränta på skuld till kreditinstitut
Avgift för borgensåtagande

Not 8 Bokslutsdispositioner

Överavskrivningar
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Not 9 Byggnader och mark
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 480
319
10 799

8 736
1 744
10 480

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 581
-415
-5 996

-5 214
-367
-5 581

4 803

4 899

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

228 328
44 678
273 006

195 545
32 783
228 328

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-65 791
-5 804
-71 595

-60 898
-4 893
-65 791

Utgående redovisat värde

201 411

162 537

2020-12-31

2019-12-31

24 516
1 081
25 597

22 701
1 815
24 516

-15 638
-1 425
-17 063

-14 198
-1 440
-15 638

8 534

8 878

Utgående redovisat värde

Not 10 VA-ledningar

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 319
-1 499
1 820

3 319

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 373
1 499
-225
-1 099

-2 149

721

946

2020-12-31

2019-12-31

20 238
20 238

41 256
41 256

2020-12-31

2019-12-31

0
0

22
22

Utgående redovisat värde

3 319

-224
-2 373

Not 13 Fordringar hos koncernföretag

Roslagsvatten AB

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter

Not 15 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 100 st A-aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 16 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst

3 889

disponeras så att
i ny räkning överföres

3 889
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Not 17 Obeskattade reserver

Avskrivningar utöver avskrivningar enligt plan

Varav uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beräknas med skattesats 20,6%

2020-12-31

2019-12-31

30 922
30 922

28 980
28 980

6 370

5 970

2020-12-31

2019-12-31

1
1

1
1

2020-12-31

2019-12-31

72 000
72 000

72 984
72 984

25 984
25 984

25 000
25 000

97 984
97 984

97 984
97 984

Not 18 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på
fastighet

Not 19 Upplåning

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Kortfristigt lån Nordea

Summa räntebärande skulder

För samtliga lån har kommunal borgen ställts.
Låneportföljen är anpassad till Roslagsvattenkoncernens finanspolicy vilket innebär att
kapitalbindningstiden på lånen är mellan ett och fyra år.
Samtliga skulder till kreditinstitut är amorteringsfria.

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Upplupna investeringskostnader
Periodiserade intäkter
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2020-12-31

2019-12-31

573
1 900
0
2 473

558
1 900
36
2 495
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Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vaxholm

Malin Forsbrand
Ordförande

Michael Baumgarten

Björn Brånebäck

Lars Lindgren

Anna-Lena Nordén

Bengt Sandell

Mikael Vigvinter

Christian Wiklund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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2020 i korthet
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 matavfalls
sortering 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 våra skitviktiga mål (SVM)
och visualisera vårt arbete mot vårt mål Topp 5 om 5 har ytterligare utvecklats
under året.

2020 i korthet

•
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Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen är ett viktigt verktyg i Roslagsvattens hållbarhetsarbete.
Verktyget hjälper oss att identifiera vår verksamhets mest väsentliga
hållbarhetsfrågor. Våra kunders hälsa och säkerhet, verksamhetens energi
användning och utsläppen från våra reningsverk är några av de områden som
identifierats under 2020.

UNDER 2020 HAR ROSLAGSVATTEN genomfört en väsentlighetsanalys i samarbete
med EY, Ernst & Young. Tillsammans tog vi fram och genomförde en intern enkät
inom organisationen om verksamhetens påverkan på omvärlden. Enkäten bygger
på hållbarhetsfrågorna enligt GRI-standarden men har i vissa delar anpassats för
att passa Roslagsvattens verksamhet. Efter att resultatet samlats in genomfördes en
utvärderingsövning där vi analyserade olika frågors väsentlighet utifrån vår kännedom
om våra intressenter.

Nedan beskrivs de hållbarhetsfrågor som bedömts vara de mest väsentliga.
Våra kunders hälsa och säkerhet
Vi distribuerar dricksvatten till cirka 110 000 personer samt industrier och andra
kommersiella verksamheter i Roslagen och Storstockholm. Vår förmåga att hantera
risker knutna till rening och distribution av dricksvatten är av stor betydelse för våra
kunders hälsa och säkerhet.
Huvuddelen av det dricksvatten vi distribuerar kommer från Norrvattens vattenverk som hämtar vatten från Mälaren. De kommuner som får sitt vatten därifrån är
Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta. Det kommunala dricksvattnet i Ekerö
kommun kommer från Stockholm Vatten och Avfall, även det hämtas från Mälaren.
Egen produktion av dricksvatten sker vid Vifärna i Ekerö och vid två vattenverk i
Knivsta – Lagga samt Vassunda.

Dricksvatten ska i förekommande fall tillhandahållas med nödvändig information
för säker användning och för att förebygga skador på person eller miljö. Dricksvatten
är ett livsmedel, vilket innebär att Livsmedelsverket ställer höga krav på kontroll och
kvalitet baserade på EU-direktiv. Vi mäter och rapporterar löpande kvaliteten på vårt
vatten, både vid vattenverket och ute hos den som använder det. I vårt verksamhets
område finns ett par livsmedelsverksamheter som använder dricksvattnet i sin
produktion, exempelvis bryggerier, varför kvaliteten på dricksvattnet är väsentlig
information i deras verksamhet.
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Märkning av produkter och tjänster
En viktig del i arbetet med våra kunders hälsa handlar om kommunikation.
Användarna av våra tjänster, både inom VA och avfall, ska ha tydlig tillgång till korrekt
information och snabbt få svar på eventuella frågor. Vi använder och utvecklar våra
digitala informationskanaler så att kunderna får snabb och korrekt information om
störningar i våra leveranser av VA- och avfallstjänster.

12

skapa en hållbar återföring av växtnäring, samt att hantera riskerna på vägen
dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat
uppströmsarbete samt arbetar med ständiga förbättringar och transparens.
Vatten och avlopp
En väsentlig hållbarhetsfråga inom kategorin vatten och avlopp avser svinn av
dricksvatten och tillskottsvatten (inläckande eller felkopplat vatten som tillförs
spillvattenledningar). Icke debiterbart vatten är skillnaden mellan den volym dricksvatten som Roslagsvatten köper in från Norrvatten, Stockholm Vatten och Avfall eller
som vi producerar själva – och den vattenvolym som kunderna betalar för. Det vill
säga den vattenförlust som beror på läckor i ledningsnätet, omätt uttag ur brandposter
eller omätt uttag vid tillfälliga anslutningar som byggvatten. Tillskottsvatten är ovid
kommande vatten som når avloppsreningsverken och härstammar från felkopplat
dag- eller dränvatten eller inläckande markvatten i otäta ledningar.
Roslagsvatten arbetar för att minska både dricksvattensvinn och volymen av
tillskottsvatten för att värna om vårt dricksvatten och för att kunna driva våra
avloppsreningsverk så effektivt som möjligt.
Material och avfall från kunderna
Korrekt och säker insamling och hantering av avfall är av kritisk betydelse för
våra kunder, men även för de medarbetare som utför jobbet. Konstruktioner
och arbetsmoment som kan utgöra risker för skada på person eller egendom
ska systematiskt identifieras och åtgärdas.
Det är av stor vikt att avfallshanteringen är smidig, enkel och att det finns en tydlighet
som möjliggör att våra kommuninvånare sorterar och lämnar in avfall till återvinnings
centralerna i hög grad. Roslagsvatten driver ett arbete för att tillgängliggöra olika
former av tjänster för invånarna som kan ha många olika behov, exempelvis ej bilburna
eller de som besöker eller är bosatta på öar. En viktig del i detta arbete är information
och kommunikation.

Ekonomiska resultat och indirekt ekonomisk påverkan
God ekonomisk styrning och effektiv verksamhetsstyrning är viktig för att värna om
och maximera ägarkommunernas gemensamma nytta av Roslagsvattens verksamhet
och tjänster. Med indirekt ekonomisk påverkan menar vi vikten av att möta upp
kommunernas utvecklingsplaner genom att genomföra den utbyggnadstakt av
infrastruktur som planerna innebär. Det innebär även hur verksamheten påverkar
det lokala samhället ur ett socialt perspektiv genom den infrastruktur som byggs och
underhålls, och med detta erbjuda driftsäkerhet och långsiktighet med till exempel
anpassningar till klimatförändringar.
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Energi
Att bedriva vår verksamhet energieffektivt är viktigt för att minimera vår negativa
miljöpåverkan. Genom att arbeta för minskad energianvändning och genom att ersätta
fossil energi med förnybar ställer vi om vår verksamhet till att bli mer hållbar.

18

Mål och strategier
Vision
Vi möjliggör hållbara samhällen – det är Roslagsvattens vision. Det innebär att
hållbarhet och kretsloppstänkande inte är en avgränsad del av vår verksamhet,
det är själva syftet.
I den dagliga verksamheten handlar vår vision om att skapa en hållbar och fungerande
livsmiljö för invånarna i de kommuner där vi verkar. Pålitlig tillgång till rent vatten och
god infrastruktur för avfallshantering och avloppsrening är grundläggande inte bara för
individers livssituation utan för hela samhället.
På längre sikt innebär visionen att vi åtar oss att hela tiden sträva mot att minimera vår
egen negativa miljöpåverkan. Men också att tillsammans med våra invånare, kunder,
ägare och övriga intressenter, utveckla nya sätt att värna och utveckla en av världens
vackraste miljöer.
Mål
Under 2019 formulerade vi det övergripande verksamhetsmålet ”topp 5 om 5”.
Målet innebär att vi innan utgången av 2024 ska vara ett av Sveriges fem bästavatten-,
avlopps- och avfallsbolag. Den rankingen utgår ifrån en sammanvägd mätning
av kvalitén på det vi levererar och till vilken kostnad, hur väl vi underhåller våra
anläggningar och hur bra våra kunder sorterar sitt avfall.
2020 inleddes detta arbete med att alla avdelningar och enheter inom bolaget tog
fram specifika mål för sitt arbete, så kallade SVM:er (”Skit-Viktiga Mål”). Flera av
dessa är direkt kopplade till hållbarhetsarbetet, exempelvis har avfallsteamet mål som
”den lättaste soppåsen” och fossilfri avfallshantering. Under åren har vi även gjort
nollmätningar för SVM:erna för att kunna följa utvecklingen över tid och se om
vi är på rätt väg. Uppföljningen görs löpande och den första samlade utvärderingen
kommer att göras under 2021.
Strategi
För att säkerställa att visionen och SVM:erna blir till verklighet har vi under 2020
också genomfört ett större värderings- och processarbete.
Arbetet har resulterat i fyra värderingar som ska genomsyra Roslagsvattens verksamhet.
Utifrån de fyra grundläggande värderingarna – proaktivt, resultatinriktat, hållbart,
integritet – har vi sedan definierat ett antal beteenden och vägledande principer som
ska ge medarbetarna stöd i det dagliga arbetet.

Mål och strategier

Slutligen har vi infört flera nya arbetssätt och praktiska metoder för att understödja
införandet. Ett exempel är den så kallade Puls-metoden, ett verktyg för att identifiera
och eskalera problem och se till att det prioriteras rätt och att lösningar följs upp.
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Väsentliga händelser per kommun
Österåker
Österåker växer som många av våra kommuner. Centralorten Åkersberga ska
omvandlas från en förort till en egen småstad vilket innebär förändringar även
i den befintliga VA-anläggningen. Planerna innefattar också flera nybyggnationer
västerut och söderut längs Roslagsbanan för stationsnära bostäder i linje med
Sverigeförhandlingen.
Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möta det stora framtida behovet
i kommunen. Verket kommer byggas på tomten för nuvarande Margretelunds reningsverk och när det nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner.
Utvecklingen i kommunen innebär också vissa strategiska åtgärder. Det behövs en
ny överföringsledning för västra Åkersberga som kommer projekteras under 2021.
Omvandlingen av Åkersberga centrum innebär också ett stort VA-arbete.
Under 2020 blev flera områden klara där fastigheter kopplades till kommunalt VA,
exempelvis Nyhagen, Brännbacken och Vagnslidret.
Vaxholm
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.

Knivsta
Även Knivsta fortsätter att växa, under 2020 påbörjades VA-utbyggnaden till centrala
Ängby som planeras bli färdig under 2021. Kommunen har också antagit ytterligare
detaljplaner under 2020, och VA kommer inom det närmaste att byggas ut till
ytterligare ett par områden i Alsike (Alsike Nord etapp 2b och Lilla Brännkärrsskogen)
och i centrala Knivsta (Segerdal). Parallellt pågår detaljplanering för ytterligare
områden i både Alsike och Västra Knivsta, bland annat detaljplan Lötängen med
över 800 bostäder. Den tillkommande bebyggelsen innebär att Roslagsvatten behöver
utreda hur de centrala ledningssystemen behöver förstärkas för att klara av den
planerade samhällsutvecklingen.
Den snabba tillväxten innebär att dagens system för vattenförsörjning och avlopps
rening inte kommer att täcka framtidens behov. Ett alternativ för att utöka kapaciteten
som har föredragits för kommunen är en anslutning till Käppalaverket på Lidingö.
Roslagsvatten undersöker för närvarande även andra alternativ, och precis som vad
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En annan viktig utveckling för framtiden rör planerna på att ansluta Vaxholm till
det kommande reningsverket vid Margretelund (se även under “Miljö och ekologisk
hållbarhet”). Under året har Vaxholmsvatten och kommunfullmäktige tagit ett
inriktningsbeslut för att samarbeta med Österåker kring det nya verket, definitivt
beslut väntas komma under 2021.
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Noter till tabellen
1

Hushåll och företag.

2

Högre andel sorterat matavfall än 2019.

3

Lägre siffra beror troligtvis på utbyggt VA-nät.

4

Gäller för perioden december 2018-november 2019.

5

Gäller för perioden kvartal 3 och 4 2019 samt kvartal 1 och 2 2020.

6

Gäller för perioden kvartal 3 och 4 2018 samt kvartal 1 och 2 2019.

7

Högre siffra 2018 då det inkluderade dagvattenledningar. Sedan 2019 redovisas dessa separat.

8

Baserat på antalet folkbokförda i Roslagsvattens verksamhetsområden.

9

Kunder (ett flerbostadshus = en kund), inte antal hushåll.
Exkl. provtagningspunkter vid reservvattenverk samt råvattenprover.

10
11

7 av klagomålen gällde missfärgat vatten i Ekerö, vilket är en ganska stor andel jämfört
med klagomålens blandade karaktär i de andra kommunerna.

12

Ospolade prover med bedömmningen otjänligt är exkluderade. Nytt från 2019.

13

Pga en ny rutin med provtagning på ospolade prover ökade antalet otjänliga prover.
Vattnet har påverkats av installationen i fastigheten (blandaren) och visar inte en brist i vattenkvalitet.

14

Alla besök från och med mars 2020 ställdes in ställdes in till följd av pandemin.

15

100 procent av vårt Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark.

16

Många fortbildningsaktiviteter, inklusive utbildningar och konferenser ställdes in under 2020 på grund av pandemin.

17

60–999 dagar, lika som årsredovisningen.

18

2 pension.

19

1 pension.

20

Är lika med 20 procent inklusive 3 pensionärer.

21

Exkl beredskapsövertid och mertid.

22

Endast ledamöter.

23

Lönerevision 2020 ej klar.
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Förbundsdirektören har ordet
2020 var ett år då vi alla ställdes inför olika prövningar och coronapandemin tog ett
grepp om vår vardag. Året präglades av frustration över att inte kunna träffas, av
restriktioner och av osäkerhet kring när livet skulle återgå till det normala. Det har
känts mörkt, men någonstans i mörkret har vi påmint oss själva om en viktig sak – att
morgondagen blir vad vi gör den till. Som ny förbundsdirektör har det varit viktigt att
vara delaktig i nuets utmaningar och samtidigt ha siktet inställt på framtiden.
Under 2020 har vi med förenade krafter, flexibilitet och målmedvetenhet anpassat vår
verksamhet och ställt om till ”det nya normala”. Nya förutsättningar och nya risker i
samhället har lett till nya utmaningar och uppgifter, men även till nya lärdomar och
arbetsformer. Sjukfrånvaron har periodvis varit något högre än normalt, men ändå
hanterbar tack vare de proaktiva och smittförebyggande åtgärder som vidtogs redan
under våren och där medarbetarna har tagit ett stort eget ansvar, vilket jag är stolt över.
Under våren och sommaren bidrog distansarbete, hemestrar och en kraftigt minskad
turism till att riskerna i samhället försköts en aning. Till exempel kunde vi se att trafikolyckor minskade samtidigt som incidenter nära hemmet ökade. Kraven på social
distansering ledde till att vi anpassade våra rutiner och erbjöd digital tillsyn och rådgivning. Vi bröt även ny mark när vi för första gången någonsin genomförde vårt årliga
öppet hus i form av en digital livesändning som hela Sverige hade möjlighet att se via
våra sociala medier.
Under årets gång har vi arbetat proaktivt och förebyggande mot nya risker som uppstått, till exempel inom vårdverksamhet till följd av den snabba omställningen i samhället. Vi har anpassat oss i vår roll som trygghetsbärande samhällsaktör – både enskilt
och i god samverkan med andra brandförsvar och andra samverkande aktörer. Vi har
även glatts åt den uppskattning som våra kommuninvånare har visat, både i personliga
möten och genom de höga betyg som vi fick i 2020 års NKI-undersökning (nöjd-kundindex). Vår utnämning till Excellent arbetsgivare, vår miljödiplomering och övergången
till grön sotning är tydliga indikatorer på att vi rör oss i rätt riktning, även inom hållbarhetsfrågor.
Vi har på det hela taget löst våra uppdrag och levererat räddningsinsatser på ett
framgångsrikt sätt under 2020 trots pågående pandemi. I vissa avseenden har vi
justerat vår planering och anpassat vår verksamhet och våra metoder utifrån rådande
situation – men likväl med hög effekt gentemot samhället. Vi har ställt om, inte ställt
in.
Årets ekonomiska resultat visar, pandemin till trots, ett positivt resultat. Mycket tack
vare välavvägda prioriteringar, återhållsamhet, aktiv personalplanering och proaktiva
åtgärder har vi kunnat parera för ökade utgifter och minskade intäkter.
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De prioriteringar som gjorts under året har medfört att vi har ett visst uppdämt behov
att ta igen. Delvis till följd av egna medvetna val, som exempelvis framskjutna
utvecklingsprojekt, men även på grund av att andra myndigheter och aktörer har ställt
in utbildningar. Detta påverkar inte vår beredskap eller våra möjligheter till
myndighetsutövning. Däremot påverkar det vår utvecklingstakt. Under 2021 ser vi
fram emot att börja återta detta parallellt med att vi fortsätter vår digitala transformation, utvecklar vårt säkerhetsskydd samt fortsätter utveckla våra metoder och taktiker
vid räddningsinsatser. Därtill ska vi ta fram ett nytt handlingsprogram och säkerställa
att vi fortsätter bidra till återuppbyggnaden av det civila försvaret.
Med 2020 i backspegeln ser vi nu med förhoppning fram emot att ta oss an ett betydligt
ljusare 2021 – tillsammans med våra kommuner, och i vår roll som trygghetsbärare.

Peter Arnevall
Förbundsdirektör
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Direktionens arbete under året
Direktionen har under 2020 bestått av följande personer:
Presidium
Ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholm
1:e vice ordförande Michaela Fletcher (M), Österåker
2:e vice ordförande Deshira Flankör (M), Värmdö
Ledamöter
Hanna Bocander (M), Danderyd
Daniel Källenfors (M), Lidingö
Arion Chryssafis (M), Solna
Claes Elmgren (S), Stockholm t.o.m. 13 december 2020
Ingela Edlund (S), Stockholm, fr.o.m. 14 december 2020
Alexandra Völker (S), Sundbyberg
Rolf E. Ericsson (M), Täby
Parisa Liljestrand (M), Vallentuna
Malin Forsbrand (C), Vaxholm
Ersättare
Johanna Hornberger (M), Danderyd
Birgitta Sköld (LP), Lidingö
Lars Granath (L), Solna
Torbjörn Erbe (M), Stockholm
Ingela Edlund (S), Stockholm t.o.m. 13 december 2020
Hans Beausang, (M), Sundbyberg
Ulf Schyldt (L), Täby, t.o.m. 2 november 2020
Lars Lindberg (L) Täby, fr.o.m. 3 november 2020
Anette Karlsson (S), Vallentuna
Mats Olofsson (M), Vaxholm
Magnus Danielsson (S), Värmdö
Ann-Christine Furustrand (S), Österåker
Viktiga ärenden
Årsredovisning för 2019
Tillsynsplan 2019
Förordnande av tillförordnad förbundsdirektör
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring
(sotning)
Avslag på ansökan om förändrat tillstånd för brandfarlig vara, Wikab Produkter AB
(Gulf Kronudden)
Tertialrapport 1 per den 30 april och delårsbokslut (tertialrapport 2) per den 31
augusti med helårsprognos för 2020
Medlemsavgifter 2021
Revisorernas granskning av förbundets IT- och informationssäkerhet
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-

Remiss av motion om att Stockholms stad bör medverka till att en frivillig resursgrupp skapas i Stockholm och att den civila beredskapen stärks
Tillsättning av ny förbundsdirektör
Verksamhetsplan och budget för 2021
Taxor och avgifter 2022
Tillsynsplan 2021
Upphandling IT i fordon
Upphandling av personalplaneringssystem

Direktionen har under året haft sex sammanträden.
Revisorer
Leo Smidhammar (M), Danderyd
Bo Klasmark (M) Täby
Håkan Söderberg (L), Sundbyberg
Göran Ringblom (M), Lidingö p
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1

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling
Handlingsprogram 2016–2019 (2020–2021)
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett handlingsprogram fastställas vart
fjärde år. Programmets syfte är, förutom att utgöra ett politiskt styrdokument för
SSBF:s verksamhet, att informera enskilda och samhällsaktörer om förbundets arbete.
Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s
medlemskommuner enligt lagen om skydd mot olyckor.
Strukturen i verksamhetsplanen för 2020 har sin utgångspunkt i handlingsprogram
2016–2019 som fastställdes av direktionen 2015-11-24 och gäller från och med 1 januari
2016. Handlingsprogrammet har därefter prolongerats i två steg och gäller nu fram till
och med 2021.
Centrala mål och kvalitetsmål 2016–2019 (2020–2021)
Målformuleringarna i handlingsprogrammet har till stora delar invånarfokus och är
därför inte knutna till SSBF:s organisatoriska indelning eller specifika aktiviteter.
Dessa återfinns i förbundets verksamhetsplan de följande åren. De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogrammet utgör rubriker i verksamhetsplanen. För de
två centrala målen ”SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas
förmåga att själva förebygga och agera” och ”SSBF är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte själva kan hantera en olycka” finns kvalitetsmål som
har ett invånarperspektiv. Exempelvis finns mål kring vår snabbhet, kapacitet, noggrannhet och robusthet.
Utvecklingsmål 2016–2019 (2020–2021)
Utvecklingsmålen är mål som anger inriktningen för den utveckling som ska ske för att
bidra till att de centrala målen uppnås och att förbundets förmåga utvecklas. Dessa
grundar sig i de genomförda risk- och förmågestudierna. Utvecklingsmålen beskriver
en förändring som ska ske i SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt fokus.
I handlingsprogrammet för 2016–2019 (2020–2021) anges totalt sju utvecklingsmål
för det förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten. Dessa grundar sig i den
förmågebedömning och riskstudie som gjordes inför arbetet med handlingsprogrammet. De sju utvecklingsmålen återkommer i verksamhetsplanerna och ges olika tyngd
under olika år.
I verksamhetsplanen redovisas de uppdrag som syftar till att bidra till förbundets
utveckling under året.
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Den kommunala koncernen
Storstockholms brandförsvar – Vi skapar trygghet
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar:
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes
brandstation i centrala Stockholm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med
representanter från samtliga medlemskommuner.
Storstockholms brandförsvar svarar för omkring 1,4 miljoner människors trygghet.
Genom samarbetsavtal svarar vi också för larm och ledning av räddningsinsatser i
totalt 25 kommuner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och på Gotland.
Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför vi såväl förebyggande arbete
inom potentiella riskkategorier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa
ett tryggare samhälle.
Förbundets verksamhet utgår år 2020 från ett huvudkontor med en ledningsstation på
Johannes brandstation, femton brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio
räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Räddningscentral Mitt.
Brandstationerna i det
geografiska ansvarsområdet är lokaliserade
för att snabbt kunna nå
fram vid en olycka med
kapacitet att kunna göra
en effektiv insats. En viktig parameter är även
lagkravet på livräddning
med hjälp av höjdfordon
inom angiven tid. Vid behov ges förstärkningar
från andra stationer.
Vår vision utgår ifrån att
”Vi skapar trygghet”.
Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunalförbund ges kommuninvånarna
en kommunöverskridande service där kompetens och resurser kan nyttjas på ett effektivt
sätt. SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten
i regionen och för en samhällsservice där administrativa gränser inte tillåts försämra
kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i regionen.
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SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl att stötta invånare, företag
och andra myndigheter att själva förebygga och kunna agera vid olyckor som att genom
sin myndighetsroll verka förebyggande mot olyckor och att genomföra kommunala
räddningsinsatser. En stor del av det olycksförebyggande arbetet bedrivs även i respektive medlemskommuns egen regi.
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GRÖN Stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga och kunskap att
förebygga bränder och allvarliga konsekvenser till följd av bränder
Riskhänsyn i samhällsbyggnad
SSBF verkar för att riskhänsyn ska vägas in i beslut och bedömningar inom samhällsbyggnadsprocessen, och ger medlemskommunerna stöd med sakkunskap inom detta
område. SSBF har under året samverkat inom ramen för förvaltningslagens krav i flera
olika former. En stor mängd remisser inkommer från både kommunala och statliga
myndigheter som efterfrågar SSBF:s syn på ärenden utifrån perspektivet skydd mot
olyckor. Det handlar om allt från remissärenden för alkoholservering och evenemang,
till bygg-, plan- och infrastrukturärenden inom samhällsbyggnadsområdet. Förbundet
genomför också regelbundna möten med Stockholms stads stadsbyggnadsförvaltning
(SBK) för att stödja förvaltningen inom byggområdet.
Samverkan med medlemskommunerna
Kontakter med säkerhetsansvariga på olika nivåer inom kommunerna har skett
löpande över året, initierat ömsesidigt mellan SSBF och medlemskommunerna. Det
kan till exempel handla om att öka medvetenheten hos brandskyddsansvariga inom
kommunerna efter SSBF:s genomförda tillsyner, att ge råd och stöd till äldreförvaltningar samt att ta emot anmälningar och klagomål eller ge råd kring olika verksamheters brandskydd. Det är viktigt för SSBF att ha nära relationer med sina medlemskommuner och att stötta dem på ett bra och ändamålsenligt sätt.
Brandskyddsutbildningar
SSBF erbjuder olika utbildningar såsom grundläggande brandskyddsutbildning, systematiskt brandskyddsarbete och utrymningsövning till våra medlemskommuner och
externa kunder. I huvudsak sker detta på Ågesta utbildningsanläggning. Under året har
antalet genomförda utbildningar minskat på grund av covid-19. De utbildningar som vi
genomfört har anpassats utifrån rådande läge i syfte att förhindra onödiga kontakter
och smittspridning.
Stöd och vägledning vid larmsamtal
Räddningscentral Mitt stöttar och vägleder enskilda vid larmsamtal att, utifrån deras
förmåga, kunna vidta åtgärder för att hantera olyckan och begränsa skadorna. Detta är
i första hand ett stöd för den enskilde till dess första räddningsstyrkan är på plats, men
kan också resultera i att en räddningsinsats inte är nödvändig.
Lärande och återkoppling efter insats
Att lära av inträffade händelser är en viktig del i det dagliga arbetet. Att ha ett system
för information inom organisationen efter inträffade händelser är ett effektivt sätt att ta
tillvara erfarenheter och öka lärandet. SSBF genomför olycksundersökningar efter
räddningsinsatser för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, förloppet
och hur insatsen har genomförts. Detta gör vi genom löpande dagligt arbete som fångar
upp inträffade händelser, därefter genomförs utredningar vid behov. Genomförda
utredningar publiceras på SSBF:s intranät, erfarenheter och slutsatser presenteras
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också för berörda parter. Elsäkerhetsverket, MSB och Riksantikvarieämbetet är några
av dem som har visat intresse för SSBF:s utredningar.
Ett trettiotal kompletterande händelserapporter och ett femtontal förstudier har
genomförts under 2020. Under året har ett antal utredningar genomförts utifrån
förbestämda teman och områden. Ett av områdena har varit bränder i litium-jonbatterier, som är en olyckstyp som ökar i betydelse i takt med att allt fler produkter och
fordon innehåller denna typ av batterier. En slutrapport kring studien kommer att ligga
till grund för fortsatt arbete med information och rådgivning till verksamhetsägare och
allmänheten. Radhusbränder slutrapporteras i januari 2021. Olycksutredningsgruppen
har genomfört uppdragsutredningar efter en arbetsplatsolycka och en dykolycka.
Gruppen har även stöttat Gästrike räddningstjänst i en utredning hos dem.
SSBF ger stöd till polis och rättsvårdande myndigheter genom att vid efterfrågan lämna
sakkunnigutlåtanden och råd vid brandorsaksutredningar. Förbundet har under året
fått in ett åttiotal begäranden om sakkunnigutlåtanden från polisen. De senaste åren
syns en trend av minskad efterfrågan av utlåtanden. SSBF:s handläggare har också
varit kallade som vittnen vid rättegångar vid sju tillfällen. De möten som vi genomför
regelbundet över året mellan SSBF och polisens tekniker och förundersökningsledare
har under året ställts in på grund av covid-19, men ambitionen är att återuppta dessa
under 2021.
GRÖN Aktivt kommunicera i syfte att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas förmåga att själva förebygga och hantera olyckor
SSBF har under 2020 ställt om och anpassat kommunikationen utifrån den rådande
coronapandemin och myndigheternas rekommendationer. Vissa fysiska evenemang har
fått ställas in för att minska risken för smittspridning samtidigt som andra
kommunikationsaktiviteter, till exempel öppet hus, har anpassats och tagit desto större
plats i det digitala rummet. SSBF har under pandemin kunnat se en tydlig nytta av den
infrastruktur och förmåga till digital kommunikation som byggts upp de senaste åren,
bland annat genom utveckling av mobilanpassad webb, intranät och sociala medier.
Under våren lanserade SSBF en informationsfilm med tillhörande arbetsmaterial riktad
mot skolor i syfte att underlätta skolornas arbete med systematiskt brandskyddsarbete
och hantering av brandfarlig vara.
Parallellt med att samhället ställde om för att hantera pandemin så anpassade även
SSBF den olycksförebyggande kommunikationen efter den nya risk- och hotbild som
uppstod. En del i arbetet var bland annat att identifiera och förebygga den ökade
brandrisk som uppstod i samband med snabba personalomsättningar, tillfällig ombyggnation av lokaler och tillfällig förvaring av stora mängder handsprit och ytdesinfektion. Under sommaren, då många valde att stanna hemma, arbetade både SSBF och
Samverkan Stockholmsregionen med att öka medvetenheten om risker i hemmiljö och
risker i samband med ”hemester” – till exempel brandrisk utomhus. När vi nu ser till-
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baka på sommaren så kan vi inte se någon större ökning av markbränder, trots att
många tillbringade semestern hemma och ute i naturen.
Under året har SSBF arbetat med rådgivning till kommuner och enskilda via telefon
och genomfört stödjande platsbesök där vi har anpassat våra rutiner för att minimera
risken för smitta. SSBF:s brandinstruktörer, som arbetar olycksförebyggande på flera
olika språk, har anpassat verksamheten så att vissa utbildningar mot viktiga målgrupper har kunnat genomföras trots pandemin – utomhus och i digital form. Kommunikationen via våra digitala kanaler och intervjuer med media har vi kunnat genomföra i
stort sett som planerat eller då behov har uppstått. Under november genomförde SSBF
öppet hus i form av en digital direktsändning. Genom sändningen, som leddes av SVT:s
barnprogramledare Sara Edwardsson, kunde SSBF nå ut med brand- och olycksförebyggande budskap till de barn och vuxna som vi under året inte har kunnat möta till
följd av pandemin.
Stationernas utåtriktade verksamhet har under året anpassats till det rådande läget i
samhället. Rådgivning genomförs via telefon eller Skype. Efter varje räddningsinsats
där det har funnits ett informationsbehov har SSBF erbjudit ett återbesök för personer
som varit inblandade eller på något sätt kommit i kontakt med händelsen. Dessa
återbesök har vi om möjligt genomfört via telefon. Berörda personer har uppskattat att
de har kunnat ringa och få svar på sina frågor.
Sexårsverksamheten är en uppskattad och viktig aktivitet. I år har vi genomfört den på
ett anpassat sätt utifrån rådande läge. Planerade aktiviteter har genomförts utomhus,
de olika momenten har anpassats och vår personal har hela tiden arbetat på ett sätt så
att avstånd har kunnat hållas till våra besökare.
GRÖN Medverka till att stärka våra medlemskommuners och enskildas förmåga att
förebygga även andra olyckor än bränder som kan leda till en räddningsinsats
SSBF har under året varit involverade i ett flertal av de stora infrastrukturprojekt som
pågår i medlemskommunerna, och där vi aktivt bevakar möjligheten att genomföra
insatser under byggtid såväl som framkomligheten i stadsmiljön. Förbundet har även
genomfört statistiska analyser av bränder i skolor, bränder inom vård och drunkningslarm under en tioårsperiod. En studie har även genomförts av pandemins eventuella
påverkan på vissa larmtyper (brand i byggnad, annan brand, brand i fordon/fartyg,
annan olycka/uppdrag och suicid). Återkoppling av erfarenheterna från de olika
utredningarna sker löpande till berörda aktörer internt och externt.
Räddningsavdelningen har under året vidtagit åtgärder för att skapa en effektivare
hantering av automatlarmsobjekt. Det handlar till exempel om att säkerställa att vi har
rätt nycklar, att nya objekt som inkommer kontaktas och vid behov besöks. Ansvariga
personer på respektive brandstation sköter kontakten med våra kunder.
Under 2020 har brandinstruktörerna på Kista brandstation medverkat vid flera
Trygghetsdagar tillsammans med de kommunala bostadsbolagen. Givetvis har
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pandemin begränsat arbetet, men brandinstruktörerna har ändå genomfört 41
informationstillfällen på skolor. På flyktingboenden har endast två besök kunnat
genomföras innan dessa stängdes för externa besökare på grund av covid-19.
GRÖN Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom SSBF, till
samverkanspartner och till kommunerna
Handlingsprogrammet är ett lagstadgat styrdokument som beslutas av SSBF:s direktion. Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram inbegriper flera delmoment, analys
av riskbild, analys av omvärld och framtid, förmågebeskrivning och val av ambitionsnivåer. I slutet av 2019 togs ett beslut av direktionen om att prolongera handlingsprogrammet ytterligare ett år, varför nuvarande HP 2016–2019 (2020–2021) kommer att
gälla också under 2021. Syftet var att på ett bättre sätt kunna analysera ekonomin på
längre sikt och att invänta den kommande förändringen i lagen om skydd mot olyckor.
Regeringen har under våren tagit fram en lagrådsremiss som föreslår förändringar av
handlingsprogrammet i lagen om skydd mot olyckor. Dessa förändringar har beslutats
genom en uppdaterad lagstiftning (LSO) som börjar gälla 1 januari 2021. För de nya
handlingsprogrammen är det dock en övergångsperiod som gör att de ska antas senast
1 januari 2022. MSB har även startat ett arbete med att ta fram föreskrifter för de nya
handlingsprogrammen, där SSBF har medverkat genom att delta i en referensgrupp.
MSB uppdaterar även handboken kopplat till de kommunala handlingsprogrammen
enligt LSO och tar fram en nationell rapport om risker och en förmågebeskrivning.
Detta arbete kommer att innebära att SSBF behöver anta ett övergripande styrdokument för hela SSBF:s verksamhet, där handlingsprogrammen enligt LSO är en
delmängd eftersom MSB kommer föreskriva att man inte får blanda in annan lagstiftning eller text som inte hör till LSO i programmen, till exempel LBE och Sevesolagstiftningen samt den förutsättningsskapande verksamheten. Arbetet med SSBF:s
övergripande styrdokument inkluderat handlingsprogrammen enligt LSO är påbörjat
under hösten 2020 och kommer fortsätta under 2021.
Som en del av handlingsprogrammet ingår att beskriva de risker för olyckor som finns
inom SSBF:s geografiska ansvarsområde som kan leda till räddningsinsatser. Detta
arbete ingår i uppdrag 2.1.5 Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som
ett av underlagen för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet och det
arbetet kommer vi att slutföra under början av 2021 för att agera som underlag till
kommande handlingsprogram.
GRÖN Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som ett av underlagen
för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet
Riskbilden i vårt samhälle beskriver den risk för olyckor som finns. I begreppet riskbild
finns förutsättningar såsom geografi, demografi, riskkällor, framtida utveckling inom
regionen och olycksstatistik. En modell för att analysera samhällets riskbild har utvecklats. SSBF arbetar kontinuerligt med att utreda och analysera samhällets riskbild som
ett av underlagen för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet. Årets analys
av samhällets riskbild startades under våren med en tidsplan och en fördelning av
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Av LSO-tillsynerna gäller ett sextiotal särskilt skyddsvärda objekt, vilket är särskilt
tidskrävande och omfattande tillsyner.
➢

➢

➢
➢
➢
➢

Kulturbyggnader – 39 tillsyner gjordes, exempelvis Dramaten, Operan och
Rosendals slott, samt mer omfattande tillsyn av Riddarholmen, Kastellholmen och
Skeppsholmen där totalt 86 byggnader besökts.
Sjukhus – inga nya tillsyner har startats med anledning av coronapandemin. Dock
har ärenden som startade 2019 följts upp på sjukhus och anläggningar inom
kriminalvård.
Köpcentrum – 9 tillsyner har genomförts, exempelvis Sturegallerian, Skärholmens
centrum och Åhléns city.
Höga byggnader – 9 höga byggnader har tillsynats. I samtliga ärenden har brister i
brandskyddet påträffats.
Infrastrukturanläggningar – 0 tillsyner under 2020. Dock har ett startarbete gjorts
för att genomföra tillsyn på Söderledstunneln.
Arenor – 2 tillsyner, exempelvis Hovet.

Tillståndsprövning enligt LBE
SSBF är tillståndsgivande myndighet enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara,
LBE. Tillståndshanteringen har löpt på under hela året utan större avbrott i inflödet.
Antalet inkommande ansökningar om tillstånd gick ner när covid-19 tog fart i Sverige,
för att strax därefter vara ikapp i antalet jämfört med föregående år. Året har präglats
av en mer jämn takt på inkommande ansökningar och den förväntade lugna sommaren
och hektiska hösten var av mer jämn karaktär än tidigare år. Totalt har SSBF tagit emot
och hanterat fler ansökningar om tillstånd än föregående år.
Tillse att sotning och brandskyddskontroll genomförs i enlighet med LSO
SSBF ansvarar för den skyldighet som medlemskommunerna omfattas av enligt LSO,
att se till att eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler rengörs (sotas) och
kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. SSBF utför sotning och brandskyddskontroll
genom avtal med upphandlade företag. I området finns det cirka 165 000 objekt som
ska sotas med intervall från 6 gånger per år till vart fjärde år. Brandskyddskontroll ska
utföras med frister på 3 eller 6 år. Enligt nu gällande frister ska cirka 31 000 objekt
kontrolleras och 58 000 objekt sotas årligen. Ett arbete med avtalsuppföljning har
genomförts under perioden.
GRÖN Införa ny modell för hållbar sotningsverksamhet
Under 2018–2019 har förbundet genomfört en översyn av sättet att fullgöra medlemskommunernas skyldigheter inom sotningsområdet samt tagit fram en ny modell för en
hållbar sotningsverksamhet. Den nya modellen innebär också en övergång till moderna
metoder för rengöring (sotning) som minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en
bättre och tryggare arbetsmiljö för sotarna. Från och med 2020 har den nya modellen
implementerats successivt inom medlemskommunerna. Under 2020 har den nya
modellen för hållbar sotning införts i Stockholms stad. Upphandlingarna för
Vaxholm-Österåker och Solna-Sundbyberg är i slutfas vid årsskiftet. Fortsatt arbete

21/90

235

självhjälp. Vi har också en roll i att sprida kunskap och erfarenheter till andra
myndigheter i vår samverkan. I verksamhetsplanen för 2020 finns tre uppdrag som
syftar till att bidra till att utvecklingsmålet uppnås.
GRÖN Effektivisera SSBF:s roll i att stödja medlemskommunerna att ta riskhänsyn i
samhällsplanering
SSBF har under året utvärderat stödet till medlemskommunerna i samhällsbyggnadsfrågor (främst PBL). Vi har gjort en studie för att identifiera vilka behov och önskemål
om stöd i samhällsbyggnadsfrågor som finns inom medlemskommunerna. Rapporten
beskriver SSBF:s förebyggande arbete i de olika samhällsbyggnadsprocesserna, man
kan säga att den svarar på ”varför”. Under hösten har arbetet fortsatt i dialog med
kommunerna för att utforma vårt stöd till dem inom detta område, man kan säga att
det beskriver ”hur:et” i utformningen av arbetet. Bygg- och plandialog har genomförts
med samtliga kommuner utom en på plansidan, enligt deras önskemål att invänta nytt
tillträde av planchef efter årsskiftet. Dialogerna har uppskattats mycket av våra
kommuner.
GUL Utveckla förmågan att analysera data, dra slutsatser och tillvarata kunskap i
syfte att effektivisera förbyggandearbetet
SSBF har under de senaste åren utvecklat processerna för att lära av inträffade händelser, ta tillvara kunskap efter genomförda olycksutredningar och förmedla denna kunskap på ett sätt så att den påverkar relevanta mottagare internt och externt. Förbundet
hade planerat att under 2020 påbörja arbetet med att effektivisera och systematisera
förmågan att analysera data, erfarenheter och lärdomar, dra slutsatser och tillvarata
dessa. Detta på ett sådant sätt att vi kontinuerligt kan följa trender och tendenser,
påverka det operativa förebyggandearbetet samt återkoppla till berörda aktörer på ett
sätt som upplevs som relevant och till nytta för dem. Med hänsyn till belastningen
under covid-19 har detta uppdrag till del fått skjutas fram. Arbete som påbörjats är att
skapa samverkans- och samarbetsforum mellan de medarbetare som arbetar med
myndighetsutövningsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor i SSBF:s geografiska område
uppdelat i syd, mitt och nord. Detta forum kan bidra till att skapa tillhörighet,
samhörighet och synergier över enhetsgränser inom förbundet.
GRÖN Höja den enskilde medarbetarens kunskaper inom byggnadstekniskt brandskydd så att medarbetarna har erforderlig kunskap att genomföra insatser mot
riktade målgrupper
All utryckande personal på våra brandstationer har under 2020 genomgått en
utbildning i byggnadstekniskt brandskydd. Utbildningen har genomförts med stöd av
riskavdelningen och utbildningen har hållits av en brandinspektör.
Utbildningsinsatsen syftar till att öka den enskilda medarbetarens förmåga att göra
byggnadstekniska bedömningar av byggnader vid skarpa insatser.
GRÖN Verka aktivt för att skapa forum och kontaktytor mot samhällsaktörer i syfte
att förbygga olyckor
Under året har samtliga stationer, trots rådande läge i samhället med tanke på
covid-19, jobbat aktivt tillsammans med stadsdelar, kommuner, polis, sjukvård,
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och klimatdebatten. Det andra området är det ökade antalet sprängningar som sker i
kriminella kretsar och som till viss del ställer andra krav på vårt taktiska uppträdande.
Stora delar av detta hanterar vi genom vår tidigare satsning på pågående dödligt våld,
men problemställningen måste fortsatt belysas och hanteras.
Larmfrekvens
SSBF:s räddningsinsatser genomförs av räddningstjänstverksamheten i samverkan
med många räddningstjänster, framförallt inom ramen för Räddningsregion Mitt
(RRM). Men samverkan sker även med andra räddningstjänster. Räddningsinsatserna
ska vara snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på människor, egendom
och miljö.
För andra året i rad minskar antalet räddningsinsatser jämfört med åren innan. Det
totala antalet räddningsinsatser som SSBF genomförde 2020 var 9 801, varav 500
genomfördes i annan kommun. Minskningen är 16 procent jämfört med 2019 och 18
procent jämfört med medelvärdet de tre senaste åren. Eftersom 2020 är ett
exceptionellt år går det inte att dra slutsatsen att det är en trendförändring som skett de
senaste två åren jämfört med tidigare år, eftersom det varit en svag ökning av
räddningsinsatser varje år.
Coronapandemin har påverkat ett antal olyckstyper tydligt. Exempelvis har antalet
trafikolyckor minskat med 22 procent jämfört med 2019, förmodligen till följd av den
minskade pendlingen. Antalet automatlarm har minskat med 18 procent jämfört med
2019 till följd av att färre människor rör sig i offentliga byggnader, köpcentrum och så
vidare. Andelen automatiska brandlarm står för 32 procent och bränder står för 21
procent av alla räddningsinsatser eller andra uppdrag.
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Diagram 1. Räddningsinsatser eller andra uppdrag 2016–2020.
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På grund av rådande läge har invändig orientering på plats fått ersättas med utvändig
orientering samt studerande av ritningar och övrig info och handlingar.
Arbetet med insatsplanering har fortgått under året. Det innebär att vi lokalt på varje
brandstation sammanställer och lägger in uppgifter i vårt kartstöd som vi använder vid
insatser. De objekt som i första hand är prioriterade är objekt med förhöjd risk eller på
annat sätt komplicerade objekt. Denna information används bland annat under framkörning för att den larmade enheten ska kunna förbereda sig för en insats på objektet
och veta vilka specifika förutsättningar som gäller.
GRÖN Planera och genomföra insatser så att responstiden blir så kort som möjligt
med bibehållen kvalitet
Det kvalitetsarbete som är beskrivet i föregående uppdrag är, tillsammans med utbildning, fortbildning, lärande av inträffade händelser och omvärldsbevakning, hörnstenar
i att ha en så kort responstid som möjligt. Tiden är naturligtvis avgörande, men att det
är rätt resurser som kan bryta den oönskade händelsen är minst lika viktigt. Vi arbetar
därför kontinuerligt med båda för att uppnå målet. Vi har löpande uppföljning och
samarbete med SOS Alarm. Detta samarbete är av yttersta vikt, eftersom vi arbetar
tillsammans i larmkedjan från 112-samtal tills vi är på plats och kan hjälpa nödställda
och bryta förloppet. Vidare exempel på arbete är en analys av faktorer som påverkar
larmhanteringstiderna och kontakt med Stockholms stad gällande
framkomlighetsfrågor.
GUL Effektivisera räddningsinsatserna med processen ”Planering inför insats”
För att kunna etablera och börja arbeta i den fastslagna förvaltningsmodellen för
insatsplanering är vi beroende av att få tillhörande IT-stöd på plats.
Arbete med framtagandet av underlag har genomförts ur ett brett perspektiv från SSBF
och tillsyn av 7 farliga verksamheter har genomförts. Vad gäller Seveso högre-verksamhet så har aktuell verksamhet samt andra externa aktörer som kan bli inblandade i en
räddningsinsats också deltagit i ett gemensamt framtagande av underlag för
Kommunal plan för räddningsinsatser. Planen är inte färdig då den har förskjutits i
våras på grund av covid-19. Planen kommer arbetas färdigt under 2021.
GRÖN Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartner utifrån
samarbetsavtal som reglerar larm och ledning
Vi har under året genomfört kvalitetsutveckling och uppföljning tillsammans med våra
samverkanspartner. Under den rådande situationen med covid-19-pandemin har olika
typer av tekniska lösningar ibland fått ersätta det personliga mötet. Värdet av att mötas
”live” går inte att fullt ut ersätta, men de tekniska lösningarna har fungerat väl och är
nog något vi kommer att ta med oss i något högre grad även i framtiden. Vi har under
året funnit former för att genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartner utifrån våra samarbetsavtal.
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Under året så har vi vidareutvecklat vårt insatskoncept för Gamla Stan. En utredning
pågår kring att skapa mindre branddepåer i Gamla Stan och starta ett samarbete med
Högvakten för en tidig alarmering och åtgärd. Vi kommer också se över möjligheten att
förelägga ägare/nyttjanderättshavare för att brandskyddet i Gamla Stan ska öka med
exempelvis tidig detektering och möjlighet till tidig släckinsats, till exempel med
brandvarnare och brandsläckare i vissa trapphus. Detta har blivit förskjutet på grund
av covid-19 och arbetet kommer därmed att fortgå även under kommande år.
Ett arbete med att via en mobilapplikation larma ordningsvakter, räddningsvärn,
kommunala TIB (tjänsteman i beredskap) med flera startade i början av året. Detta
arbete har inte kunnat genomföras fullt ut på grund av covid-19, likaså har arbetet med
lokalisering och användning av pulverkärror delvis avstannat och förväntas fortgå
under 2021.
GUL Utveckla och intensifiera utbildning och övning
Utvecklingen av övnings- och utbildningsverksamheten har pågått under hela året och
en utvecklad modell för utbildningsverksamheten har tagits fram. Med anledning av
vårens sprängningar har ett nytt utbildningskoncept avseende sprängningar tagits fram
och under hösten har alla operativa befäl utbildats i ämnet. Det har även pågått ett
arbete med framtagande av utbildningar och metodkoncept för höga byggnader och
undermarksanläggningar. Dessa utbildningar är planerade att genomföras under
kommande år med start efter årsskiftet.
Samordning och effektivisering av övning och utbildning har fortgått under året. På
grund av covid-19 så har vissa begränsningar skett och många av de planerade mötena
och utbildningarna har genomförts med begränsningar eller via digitala kanaler.
Andra aktiviteter som skett är att se över och genomföra gemensamma möten och utbildningar för ledningsbefäl och operativa chefer. Dessa har mestadels skett på distans.
Vi har även länkat samman räddningsavdelningens övningsteman med enhet Ledning
och enhet RCM. Möten och utbildningar har även genomförts för ledningsnivå 2 och 3.
Bombdagen tillsammans med polisens regionala insatsledare är dock inte genomförd
på grund av covid-19.
Ledningsspel med tema farliga ämnen har genomförts under året, men med vissa
begränsningar på grund av rådande läge.
Det har under året planerats gruppvisa befälsdagar, men endast ett fåtal är genomförda
på grund av covid-19. Planeringen har gått över till att försöka ersätta dessa med helt
digitala möten som vi kommer att försöka genomföra under kommande år.
Under 2020 skulle ett förmågedokument arbetas fram som beskriver övergripande förmåga för brandmän, brandförmän och brandmästare. Arbetet har pausats och kommer
att fortsätta under kommande år.
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GUL Fortsätta utveckla den regionala samverkan
Samarbetet med samverkanspartner i form av utbildningar och övningar har i stort sett
skjutits på framtiden på grund av covid-19. Både polis och sjukvård har skjutit fram alla
samverkansövningar till 2021. Samverkansbehov och gemensam lägesbild i vardagen
har till stor del kunnat ställas om till alternativ till fysiska möten.
Inför årets RSK (regional samverkanskurs) deltog SSBF vid planeringsmötena under
tidig vår. RSK som årligen går av stapeln under vecka 40 ställdes dock in på grund av
covid-19. SSBF har även bidragit med en resurs till SSR:s samordningskansli (50 % av
en årsarbetskraft) som arbetade i kansliet som ett led i överenskommelsen med SSR
om att dela med sig av resurserna. Arbetet där bestod bland annat i att facilitera den
verkställande nivåns olika aktiviteter. Arbetet pausades under mars till följd av
covid-19, vilket gav en möjlighet att omfördela denna resurs till att under våren agera
stabschef i den särskilda sjukvårdsledning inom Region Stockholm som upprättades
under krisen.
Vi har under året bedrivit arbete tillsammans med Försvarshögskolan och Lunds
universitet främst avseende ledning, ledningsvetenskap och ledarskap. Detta har gjorts
tillsammans mer Räddningsregion Mitt och Södertörns brandförsvarsförbund.
Covid-19 har inneburit att volymmål och kvalitativa mål inte tillfullo har kunnat
uppnås.
GRÖN Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskilda tillfällen och händelser samt att kunna bemanna samverkansstab vid behov
RC Mitt har under året fortsatt arbetet med att skapa redundans för utlarmning av
räddningsresurser tillsammans med räddningscentralen i storgöteborg. Arbetet inleddes med en verksamhetsanalys och vi har regelbundet övat i att ”ta över” varandras
räddningscentraler.
Under verksamhetsåret har sammanlagt 20 redundansövningar genomförts mellan
räddningscentralerna, vilket innebär att Stockholm har larmat ut Göteborgs räddningsenheter och Göteborg har nästa gång larmat och lett Stockholm räddningsenheter.
Projektet har varit framgångsrikt och skapat förutsättningar för redundant drift i
händelse av kris och kapacitetsbrist.

3.3 Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i
samhällets lärande från olyckor som skett. I handlingsprogrammet för 2016–2019
(2020–2021) anges fyra utvecklingsmål för räddningstjänstverksamheten för perioden.
Dessa grundar sig huvudsakligen i den förmågebedömning och riskstudie som gjordes
inför arbetet med handlingsprogrammet. De fyra utvecklingsmålen ges olika tyngd
olika år.
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Hälsoläge
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s hälsoläge tillämpas Hälsoindex
som utgår från inrapporterad sjukfrånvaro. Årets index för icke operativ personal
(dagtid) ligger kvar på 125 medan den för operativ personal (skiftgående) ökat från 130
till 134. Detta kan jämföras med annan kommunal verksamhet där medianen är 113.
Korttidssjukskrivningarna har minskat något (0,2 procentenheter), men
långtidssjukskrivningarna har ökat något under året (0,4 procentenheter).
Av 100 tillsvidareanställda är 93 friska, det vill säga har högst fem sjukdagar fördelat på
högst tre sjuktillfällen per år. Medianen av alla medverkande organisationer är 74 av
100. (Uppgifterna i Hälsoindex 2020 baseras på uppgifter från 2019.)

Diagram: Hälsoindex, dagtidspersonal. Storstockholms brandförsvar (svart) jämfört
med deltagande kommuner (röd).

Diagram: Hälsoindex, skiftgående personal. Storstockholms brandförsvar (svart)
jämfört med deltagande kommuner (röd).
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Förebyggande hälsoarbete under 2020
➢ Arbete med årets medarbetarenkät har genomförts digitalt under hösten.
➢ I skadepreventivt syfte har samtliga medarbetare tillgång till instruktionsfilmer
gällande rygg- och knäskola samt lyftteknik.
➢ Grundutbildning av sex nya testledare för fysiska test (rullband, styrka) har
genomförts.
➢ Friskvårdsprogram, så kallad friskvårdstimme, och individuella hälsotester har
även erbjudits personal som inte arbetar operativt. Dock har de gemensamma
aktiviteterna behövts begränsas på grund av covid-19.
➢ Utbildningssatsning för styrkeinstruktörer och andra fysinstruktörer har
begränsats på grund av covid-19.
➢ SSBF har deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet gällande tidig
knäartros. Syftet är att studera om individuella specifika träningsprogram kan
minska behovet av knäoperationer. De sista undersökningarna som var planerade
till april 2020 kunde inte utföras till följd av covid-19. Resultatbearbetning och
analyser är planerade att göras när Karolinska Institutet godkänner denna
forskningsaktivitet igen.
➢ Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om medicinska kontroller (AFS 2019:3), som
implementerats 2019 och som kom att gälla SSBF:s rök- och kemdykning,
dykarbete och klättring med stor nivåskillnad, förde med sig att Policy för fysisk
träning, friskvård och hälsa uppdaterades och har senast reviderats 1 januari 2020.
➢ Företagshälsovård som genomför riktade hälsoanalyser, ger stöd i rehabiliteringsärenden med mera. Gällande medicinska kontroller för utryckningspersonal fortsätter SSBF samarbetet med Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum och en
överenskommelse har skrivits att nyttja det första året av förlängningsoptionen
enligt ramavtal.
➢ Inköp enligt investeringsplanen för tränings- och rehabiliteringsutrustning till alla
stationer och de båda övningsanläggningarna för 2020 är genomfört.
➢ Samarbeten med idrottsmedicinska kliniker har fortsatt.
Avvikelsehantering för en bättre och säkrare arbetsmiljö
Respektive enhetschef tar emot och utreder de anmälningar i systemet för avvikelsehantering (RIA) som berör den egna enheten. Många av utredningarna är ett stöd i
arbetet med att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i organisationen. På varje enhet
finns också ett skyddsombud som hjälper till att identifiera möjliga risker i verksamheten. Enhetschef och skyddsombud samverkar kontinuerligt på respektive station och
genomför varje år en skyddsrond avseende arbetsmiljön.
Medicinsk rådgivning
I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats till aktuell medarbetare eller
vidarekopplats till SSBF:s nätverk av specialistläkare, fysioterapeuter, naprapater och
kiropraktorer.
Krisstödsgruppen har under året stöttat brandmästare och brandmän efter mentalt
krävande insatser som vid insats med många döda i brand eller bilolycka, person under
tåg, suicidhändelser och olyckor med barn inblandade.
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Skyddskommittén har hållit åtta möten under året. Ämnen som tagits upp är bland
annat hälsoläget hos personalen, arbetsskador och tillbud, omorganisationer, nya
riktlinjer och policyer samt nya arbetsmetoder.

Diagram: Antal medicinska ärenden under perioden 2016–2019. Värdet för 2020
redovisas i tertialrapport 1.
Anmälda arbetsskador under året
Under året har 24 arbetsskador rapporterats. En av skadorna ledde till en kortare
sjukfrånvaro och fyra till mer än 14 dagar. Sex skador uppstod under fysisk träning,
varav en ledde till en kortare sjukfrånvaro och två till sjukfrånvaro i mer än 14 dagar.
Två skador har uppstått vid insats, men ingen av dessa har lett till sjukskrivning.

December
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November

Olycksfall med
frånvaro
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1

Olycksfall utan
frånvaro
1
2
2
2
1
3
0
0
2
4
0
2

Olycksfall
(totalt)
1
2
3
2
1
4
0
1
2
4
1
3

Arbete kring covid-19
En särskild coronagrupp tillsattes i början av året med syfte att långsiktigt säkerställa
att förbundet har de resurser som krävs för att lösa sina uppgifter även under
påfrestande förhållanden. Arbetet i gruppen har därefter fortgått under hela 2020. En
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plan för arbetet under covid-19 har tagits fram och den redovisar de åtgärder som
Storstockholms brandförsvar har vidtagit och kommer vidta under pågående
smittspridning av coronavirus. Coronagruppen har bestått av såväl chefer som
handläggare och specialister inom organisationen.
Förbundet har haft viss intern smittspridning av coronavirus. När sådan uppstått har
omedelbara åtgärder vidtagits och smittspridningen i förbundet har kunnat begränsas
så att den inte påverkat vår totala beredskap. Dock har vi kunnat se en viss ökad
sjukfrånvaro på en övergripande nivå. En förklaring till detta kan vara att medarbetare
som inte kunnat arbeta på distans har tagit ansvar och stannat hemma även med
lättare förkylningssymtom. En stor andel av de medarbetare som har arbetsuppgifter
som ger möjlighet till distansarbete har arbetat hemma under året.
GRÖN Fortsatt arbete med följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl
anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal
SSBF fortsätter arbetet med att alltid eftersträva följsamhet gentemot gällande
regelverk i syfte att öka såväl säkerhet som effektivitet i den löpande verksamheten
samt att motverka eventuella konflikter.
Huvudöverenskommelsen (HÖK) med Akademiker Alliansen, har sedan tidigare ett
löpande löneavtal som omhändertar löneöversynen 2020. Årets löneöversyn med
SACO-föreningen genomfördes under maj månad. Med anledning av att förhandlingarna inom industrin om 2020 års avtal sköts upp till hösten, så prolongerades
Huvudöverenskommelserna (HÖK) med Kommunal och Offentliganställdas
Förhandlingsråd (OFR) för allmän kommunal verksamhet till sista oktober. Ny
Huvudöverenskommelser tecknades från och med 1 november. Arbetet med
löneöversyn 2020 har därmed påbörjats under november 2020 och fortgår.
Med anledning av att avtalsförhandlingar skjutits fram, och därmed också årets
löneöversyner, har inte lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda
löner kunnat genomföras för 2020. Så snart löneöversynen 2020 avslutats kan detta
arbete påbörjas.
Chefsguiden
Under året har en projektgrupp testat ett verktyg som tillhandahålls av
SKL/Kommentus – en webbaserad portal som heter Chefsguiden och som är ett
strategiskt verktyg för ett hållbart ledarskap. Tanken är att Chefsguiden ska vara ett
stöd för cheferna i SSBF och förenkla och kvalitetssäkra informationen om
arbetsrätten, lagar och avtal med övriga personalfrågor. Implementering beräknas ske
under januari 2021. Verktyget är tänkt att prövas under 2021, med en utvärdering i
augusti/september.
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Ett diplomerat miljöledningssystem
Miljörevisionen som föranleder diplomering enligt Svensk Miljöbas utfördes vid två
tillfällen. Den första revisionen, av administration och styrning, utfördes digitalt före
sommaren 2020 med godkänt resultat. Då det inte gick att besöka brandstationerna på
grund av pandemin utfärdades ett diplom under förutsättning att brandstationerna
genomgick sin revision under hösten 2020. Under hösten utfördes miljörevision på
Täby brandstation och Vallentuna brandstation samt på Okvista övningsanläggning.
Ingen avvikelse hittades och SSBF fick behålla sitt miljödiplom som visar att vi har ett
välfungerande systematiskt miljöarbete.
PFAS-föroreningar
Under 2020 har SSBF arbetat med 2 förelägganden inom PFAS-föroreningar. (PFAS är
per- och polyflourerade ämnen, så kallade högflourerade ämnen.) En förorening som
finns på Ågesta övningsanläggning och en strax utanför Vallentuna brandstation.
På Ågesta övningsanläggning har ytterligare en väg för föroreningens spridning hittats.
Till den nya spridningsvägen kopplas ett reningsverk och provtagning sker enligt
godkänt kontrollprogram.
Föroreningen utanför Vallentuna brandstation övervakas också genom provtagning och
av miljötillsynen godkänt kontrollprogram.
Dessa föroreningar är ifrån den tiden då brandförsvaret inte kände till farorna med
PFAS-ämnen i skumvätskor och övade på övningsanläggningarna samt vid
brandstationerna. I dag sker ingen övning med PFAS-haltigt skum inom SSBF:s lokaler
och fastigheter.
Utbildning i miljö
För att uppfylla villkoren i Svensk Miljöbas standard och SSBF:s eget uppdrag att
stärka miljöhänsynen i organisationen har under 2020 en större utbildningsinsats
gjorts inom miljö. En ny och uppdaterad utbildning i tre delar som innefattar
grundläggande miljö- och hållbarhetskunskap samt vårt eget miljöarbete inom SSBF.
Målet var att alla anställda skulle ha genomfört utbildningen med godkänt resultat
t.o.m. 2020-03-31. Det målet nåddes inte. 85 procent av medarbetarna hade vid
måldatumet gjort utbildningen och vid slutet av år 2020 har 90 procent av alla
nuvarande anställda genomfört utbildningen.
Utöver den grundläggande miljöutbildningen har miljöombuden på brandstationerna
genomgått en heldagsutbildning i syfte att höja kompetensen inom miljö och
hållbarhet. Fortsättningsvis kommer en halvdagsutbildning att hållas en gång om året
för att stärka miljöombuden i deras roll.
Externa och interna projekt
Ett antal projekt har pågått under året som gått. Projekten fortsätter över året och in i
nästa. Som exempel kan nämnas ett externt projekt som syftar till att öka kompetensen
kring miljöpåverkan av bränder hos räddningstjänsten i Sverige. Projektet finansieras
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av MSB och drivs av forskningsinstitutet RISE, Lunds universitet och brandskyddslaget. SSBF, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänst Syd är projektdeltagare samt verkar som testgrupper. Projektet ska resultera i ett utbildningspaket i flera
steg om miljöpåverkan av brand och en modell (Fire-Imp) som visar på hur val av
metod att släcka en brand kan påverka miljön. Projektet som kallas M-kurs förväntas
vara färdigt till årsskiftet 2021/2022.
SSBF är också representerat i en arbetsgrupp i MSB:s projekt om att ta fram
representativa typscenarion för vägledning i val av metod och juridiska tolkningar.
Värt att nämna är också vårt interna projekt Miljöhänsyn under insats vid brand.
Projektet syftar till att öka medvetenheten om miljöpåverkan av bränder, men också att
tydliggöra vad brandförsvaret kan vidta för åtgärder för att skydda miljön. En
arbetsgrupp har tagit fram fokusområden och inom dessa åtgärdsförslag. Detta har
delgivits styrgruppen och arbetet försätter med att ta fram en prioritering för att
komma vidare.
Nätverksarbete
Under året har SSBF tillsammans med Attunda brandkår startat upp ett nätverk med
vatten- och avloppsverken i Stockholm. Det är viktigt att samverka när det gäller att
skydda grund- och ytvatten. Dessa träffar har genererat att vi ska vara behjälpliga att ta
prover på släckvatten som sedan analyseras av Stockholm vatten i ett examensarbete
för hur släckvatten påverkar reningsprocess och kultur i vattenreningsverken.
GRÖN Minska utsläppen från våra transporter
Räddningsavdelningen har under 2020 arbetat aktivt med att utveckla rutinerna för
hur vi fördelar vår utryckande personal under våra arbetspass. Vår ambition är att
minska antalet personal- och fordonsförflyttningar där så är möjligt. Detta har skett
genom en tidig och bra personalplanering samt genom dialog med berörda arbetsledare
för innevarande pass.
I början av året levererades 15 nya mindre fordon. Fordonen som ersätter äldre bilar
som avyttras kommer att bidra till en mindre miljöpåverkan vid våra transporter.
Bilarna är registrerade som utryckningsfordon och placerade på respektive
brandstation.
GRÖN Säkerställa relevanta miljökrav i upphandlingar
Arbetet med att säkerställa relevanta miljökrav i upphandlingar har fortsatt som en
direkt följd av identifiering av betydande miljöaspekter och i enlighet med SSBF:s
miljöpolicy. Genom att redan i anskaffningsprocessen ställa relevanta och
uppföljningsbara krav har vi stor möjlighet att påverka. Under året har vi valt att
fokusera på de volymer som medför störst miljöpåverkan, exempelvis när vi gör skiften
i fordonsparken, där vi fokuserat på att anskaffa miljöeffektiva utryckningsfordon som
klarar utsläppskraven i kombination med att kunna drivas på HVO100. Utöver de krav
som kan ställas på varan eller tjänsten behöver vi också fokusera på hur vi beställer för
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att minimera antalet transporter genom mängd-beställningar vilket sparar både miljö
och pengar.
GRÖN Utveckla vår förmåga att agera vid kris och svåra samhällsstörningar till följd
av klimatförändringar
Arbetet med krisberedskap syftar till att skapa robusthet och kontinuitet i alla delar av
organisationen. Ett arbete som har aktualiseras under året, inte minst på grund av den
fortsatt pågående coronapandemin. Under våren skapades en arbetsgrupp med
representanter från avdelningarna ledning och samverkan, räddning och analys, med
inriktningen på uppdraget att ta fram en kontinuitetsplan för förbrukningsmaterial
som behövs för att kunna genomföra en räddningsinsats. Utveckling av arbetet med
krisberedskap, med bland annat kontinuitetshantering, kommer att fortsätta under
kommande år.
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Redovisning av relevanta händelser 2016–2020
2016
•
•
•
•
•

Rollen som miljösamordnare blir vakant men upprätthålls på deltid.
Intern revision görs på alla brandstationer.
Miljöstegen utbildar miljöombud.
Omvärldsbevakning på tunga fordon och krav på Euro 6.
Stor utredning om PFOS i vatten vid övningsområdet i Vidja. Föreläggande för åtgärder och
boende i området informerades

2017
•
•
•
•

Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april.
Miljöutredning utfördes.
Nya miljöaspekter
Bastal för CO2 beräkning

•
•
•
•

Avtal på el från förnybar källa
Representanter på olika konferenser och seminarier
Miljörevision och besök på alla brandstationer
Test av produkter som miljöbättre alternativ
• Miljömärkt avfettningsmedel samt absorptionsmedel
• Miljömärkt lagstiftning

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2019
•
•
•
•
•

•
•
2020
•
•
•
•
•
•

SSBF påbörjar sanering av PFAS utanför Åkersberga gamla brandstation
Ny miljöpolicy
Ny miljöhandbok på intranätet
Nätverket för miljöfunktioner inom räddningstjänst startas upp
Miljöinformation har genomförts på avdelningsmöten
Överblivet material skänkt till Chile
Utbildningen effektivare insatser som bl.a. syftar till att minska spillvattnet vid insats
Deltagande i internationell övning till sjöss, hantera kemikalieutsläpp i maritim miljö
Test av produkt som miljöbättre alternativ Guppy friend 2019
SSBF inför kryssrutor för A- och/eller B-skum i händelserapporten för att få en bättre bild av
skumanvändning.
Miljöutbildning för LIA-elever och alla grupper på Täby brandstation.
Ny miljöutbildning lanseras.
Projektet ”M-kurs” är en kurs om miljöpåverkan från bränder som SSBF är med och utvecklar. SSBF har
beviljats finansiella medel av MSB. Projektet drivs av RISE och SSBF är deltagare i projektet.
SSBF initierar och driver samtal med MSB och de andra större räddningstjänsterna om ansvar för
miljöpåverkan vid insatser.

Uppstart av det interna projektet ”Miljöhänsyn under insats vid brand”
SSBF startar samverkan med Stockholm stad och inför modell för ”grön sotning”.
Nya riktlinjer för användning av skum som metodval
Återkommande utbildningsträff för miljöombuden
SSBF utvecklar miljöutbildning och agerar testgrupp till utbildningsprojektet M-kurs.
90 procent av medarbetarna har genomfört den nya miljöutbildningen vid årsskiftet.
Digital miljörevision från svensk miljöbas
SSBF upprättar nätverk med vatten- och avloppsverken.
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Möten med media har vi under året kunnat genomföra i stort sett som planerat eller då
behov har uppstått. Sammanfattningsvis har den pågående pandemin inneburit att vi
fått anpassa delar av verksamheten till nya förutsättningar och behov, dock med
bibehållna krav på effektiv kommunikation.
GRÖN Stärka organisationens kommunikativa förmåga
SSBF har under pandemin kunnat se en tydlig nytta av den infrastruktur och förmåga
till digital kommunikation som har byggts upp de senaste åren, bland annat genom
utveckling av mobilanpassad webb, intranät och förmåga att kommunicera via film.
Samtidigt har pandemin tvingat SSBF att på allvar ta till sig och inse möjligheterna i de
verktyg som finns för digitala möten. Organisationens förmåga att leda verksamhet och
umgås i det digitala rummet har stärkts.
Under året har vi även stärkt vår kommunikativa förmåga på andra plan. Bland annat
har operativa chefer på Räddningscentral Mitt utbildats i SSBF:s nya
pressmeddelandeverktyg i syfte att snabbt kunna nå ut med viktig information till
media vid större samhällspåverkande händelser. SSBF har också stärkt den
kommunikativa förmågan internt genom att utbilda nya brandförmän i press- och
informationstjänst, så att de på ett bra sätt ska kunna bemöta media på en olycksplats
och ge råd till allmänheten i samband med insats.
Under året har SSBF:s brandinstruktörer tagit ett kliv framåt i sin roll som
trygghetsambassadörer. Från att ha arbetat olycksförebyggande genom möten med
bostadsbolag, ungdomar och SFI-klasser till att även snabbt kunna sättas in under
pågående insatser där instruktörerna skapar trygghet bland oroliga människor, både på
svenska och på utomeuropeiska språk. Stöd till chefers och medarbetares
kommunikation har planerats och genomförts löpande, vilket skapat förutsättningar
inför möten med media och i arbetet under den pågående pandemin. Under november
månad genomförde SSBF, för första gången någonsin, ett direktsänt digitalt öppet hus
som fram till dagens datum (15/12) har nått ut till över 40 000 människor.
GRÖN Delta i externa utredningar och utvecklingsuppdrag
Utredningar, utvecklingsarbeten och remisser på nationell och regional nivå som berör
SSBF:s sakområde och som kan påverka vår huvudsakliga verksamhet kräver
delaktighet och engagemang vilket förbundet bevakar noga med ambition att vara en
aktiv part. SSBF har under året deltagit i MSB-projektet ”ERIA – Hantering av brand i
elfordon” inför ett test som genomförs under hösten, med deltagande ifrån
utbildningsenheten. Ett annat projekt vi deltagit i är ”E-tox” där det under maj månad
gjordes tester med att mäta toxiska gaser från brand i elfordon. På grund av
coronapandemin deltog SSBF virtuellt i dessa. Under hösten har två EU-projekt inom
Horizon 2020 startats ,”EU Radion” och ”Intrepid”. SSBF deltar tillsammans med FOI
och FOA. Projekten är i uppstartsfas, de startade 1 september respektive 1 oktober
2020 och båda varar i 36 månader.
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Vi har tydliggjort uppdrag och roller när det gäller informationssäkerhet. En
informationssäkerhetsstrateg har tillsatts som kommer att ansvara för samordning av
det systematiska informationssäkerhetsuppdraget tillsammans med ansvariga chefer.
Det finns ett behov att tydliggöra rutinerna mellan HR-enheten och IT-funktionen vid
avslut av anställning för att säkerställa hanteringen av information, konton och
behörigheter. Arbetet med att ta fram övriga policyer, riktlinjer och checklistor har i
viss mån blivit fördröjt på grund av den rådande situationen med covid-19. En policy
för IT, en riktlinje för användning av IT och en policy för informationssäkerhet har
färdigställts under året.
Arbetet med att arbeta fram rutiner för uppföljning och återrapportering till
direktionen rörande IT- och informationssäkerhet har ännu inte fått sin slutliga form.
Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2021.
GRÖN Skapa förutsättningar för samt stödja arbetet med ett systematiskt
säkerhetsarbete på lokal nivå
Verksamhetsårets systematiska säkerhetsarbete på lokal nivå har begränsats av att
brandstationerna har belagts med besöksförbud under stora delar av verksamhetsåret.
Inför ombyggnation av Farsta och Kungsholmens brandstationer har ett samarbete
pågått med företrädare för verksamheten, fastighetskontoret och skydd och säkerhet i
syfte att arbeta fram en program- och systemhandling.
Arbetet med att förbättra brand- och inbrottsskyddet, personalens säkerhet vid
yrkesutövning, en grundläggande IT-säkerhet samt att förbättra SSBF:s förmåga att
som samhällsviktig verksamhet utföra sitt uppdrag i vardag och kris har fortsatt.
Ett samarbete mellan SSBF och SOS Alarm har fördjupats under verksamhetsåret med
målet att förbättra det fysiska skyddet av Johannesanläggningen samt förbereda för en
ansökan om att anläggningen ska klassas som skyddsobjekt.
GRÖN Ta fram handlingsprogram för 2022–2023
Handlingsprogrammet är ett lagstadgat (lagen om skydd mot olyckor, LSO)
styrdokument som beslutas av SSBF:s direktion. Arbetet med att ta fram ett
handlingsprogram inbegriper flera delmoment – analys av riskbild, analys av omvärld
och framtid, förmågebeskrivning och val av ambitionsnivåer. I slutet av 2019 togs ett
beslut av direktionen om att prolongera handlingsprogrammet ytterligare ett år, varför
nuvarande HP 2016–2019 (2020–2021) kommer att gälla också under 2021. Syftet var
att på ett bättre sätt kunna analysera ekonomin på längre sikt och att invänta den
kommande förändringen i lagen om skydd mot olyckor.
Regeringen har under våren tagit fram en lagrådsremiss som föreslår förändringar av
handlingsprogrammet i lagen om skydd mot olyckor. Dessa förändringar har beslutats
genom en uppdaterad lagstiftning (LSO) som börjar gälla 1 januari 2021. För de nya
handlingsprogrammen så är det dock en övergångsperiod som gör att de nya
handlingsprogrammen ska antas senast 1 januari 2022. MSB har även startat upp ett
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arbete med att ta fram föreskrifter för de nya handlingsprogrammen, där SSBF har
medverkat genom att delta i en referensgrupp kopplat till arbetet. Förutom föreskrift så
håller MSB även på att uppdatera handboken kopplat till de kommunala handlingsprogrammen enligt LSO samt en nationell rapport om risker och en förmågebeskrivning. Detta arbete kommer även att innebära att SSBF kommer behöva anta ett
övergripande styrdokument för hela SSBF:s verksamhet, där handlingsprogrammen
enligt LSO är en delmängd eftersom MSB kommer föreskriva att man inte får blanda in
annan lagstiftning eller text som inte hör till LSO i programmen, till exempel LBE och
Sevesolagstiftningen samt den förutsättningsskapande verksamheten. Arbetet med
SSBF:s övergripande styrdokument inkluderat handlingsprogrammen enligt LSO är
påbörjat under hösten 2020 och kommer fortsätta under 2021.
Som en del av handlingsprogrammet ingår att beskriva de risker för olyckor som finns
inom SSBF:s geografiska ansvarsområde som kan leda till räddningsinsatser. Detta
arbete ingår i uppdrag 2.1.5 Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som
ett av underlagen för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet. Det arbetet
kommer att slutföras under början av 2021 för att agera som underlag till kommande
handlingsprogram.
GRÖN Utveckla SSBF:s långsiktiga ekonomi- och verksamhetsplanering
Sedan ett flertal år är såväl ekonomi som verksamhet i balans, men förbundet behöver
långsiktigt säkerställa en ekonomisk hållbarhet kopplat till givna uppdrag. Förbundet
gjorde under fjolåret en genomlysning av olika kostnadsbärares påverkan på den
långsiktiga ekonomiska planen. I genomlysningen gjordes även jämförelser med andra
svenska räddningstjänster (Södertörns brandförsvarsförbund och Räddningstjänsten
Syd) samt de nordiska huvudstäderna Oslo och Köpenhamn. Analysen gav en
genomarbetad bild över förbundets kostnader och intäkter och vad som åstadkoms
med insatta medel samt idéer och tankar för det fortsatta arbetet med att långsiktigt
säkerställa en ekonomi i balans. Arbetet med den långsiktiga ekonomiska hållbarheten
och det kontinuerliga planerings- och effektiviseringsarbetet kommer fortsätta
parallellt med framtagandet av ett nytt handlingsprogram.
GRÖN Fortsatt utveckling av digitala stödsystem och processer
Under året har huvudfokus legat på fortsatt arbete med att digitalisera SSBF:s
verksamhetsprocesser och att höja säkerheten brett i hela IT-miljön.
Digitalisering av SSBF:s verksamhetsprocesser
Arbetet med att digitalisera SSBF:s verksamhetsprocesser har pågått under året, både i
form av upphandlingar av nya system, där arbetet tidigare skett analogt, och
upphandlingar av nya system som ersätter äldre befintliga. Fokus har främst legat på
att digitalisera arbetsprocesser kopplat till den uttryckande verksamhetens arbete i
fordon och på skadeplats. Flera upphandlingar har också förberetts och genomförts för
att ersätta äldre system där både arbetsprocess och system behöver ses över och
förnyas. Prioriterat har bland annat varit system för personalplanering.
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Ökad säkerhet i IT-miljön
Utifrån att SSBF utgör en viktig funktion i samhället samt hanterar en mängd
verksamhetskritisk och känslig information ställs höga krav på tillgänglighet och
säkerhet i hela IT-miljön. För att få en hög nivå på IT-säkerhetsskydd och hög
kompetens inom IT-säkerhetsområdet har SSBF upphandlat en särskild
IT-säkerhetsleverantör som ansvarar för alla IT-säkerhetsskydd och bidrar med
spetskompetens inom området i både projekt och förvaltning. Under året har flertalet
nya IT-säkerhetsskydd implementerats för att skydda IT-infrastruktur, system och
olika typer av datatrafik. I IT-miljön har även avancerade verktyg för övervakning
implementerats som snabbt hittar avvikelser i normala trafikmönster.
För att stärka säkerheten ytterligare har även en helt ny infrastruktur (serverhårdvara)
införts och regelverk för all datatrafik setts över. Alla klientdatorer har också utrustats
med en ny och för SSBF säkerhetsanpassad Windows-version.
Under året har vi även gjort en översyn vad gäller all IT-infrastruktur som ingår i VMA
(viktigt meddelande till allmänheten).

7.1

Ekonomisk redovisning 2020

7.1.1

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner
finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. Förbundet ska enligt
förbundsordningen, för medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter som är
obligatoriska för en kommun att utföra enligt följande lagar:
• lagen om skydd mot olyckor
• lagen om brandfarliga och explosiva varor
• lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som
respektive kommun och förbundet har slutit avtal om, och förbundet får full
kostnadstäckning för uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna paragraf
särredovisas i förbundets budget och redovisning. Storstockholms brandförsvar har
som mål att redovisa ett icke negativt resultat där investeringar finansierats genom det
egna kapitalet.
I verksamhetsplan och budget 2020 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en
förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. Budget för 2020 utgår från beslutade
medlemsavgifter om 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark,
totalt 597,1 mnkr. Fördelningen mellan medlemskommunerna redovisas i tabellen
nedan. Invånarantalet ökade jämfört med 2019. Övriga budgeterade intäkter uppgår till
98,1 mnkr.
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Förbundet redovisar tertialvis till medlemskommunerna en prognos över det
ekonomiska utfallet liksom utfallet över verksamheten i enlighet med
förbundsordningen.
(tkr)

2020

2019

Danderyd

14 189

14 065

Lidingö

20 313

20 051

Solna

33 844

33 330

401 516

396 385

Sundbyberg

21 083

20 611

Täby

30 585

30 174

Vallentuna

Stockholm

19 955

19 849

Vaxholm

5 950

5 870

Värmdö

25 835

25 441

Österåker

23 829

23 539

597 100

589 315

Summa medlemsavgifter

7.1.2 Måluppfyllelse
Förbundet arbetar i likhet med tidigare år i enlighet med målen i framtaget
handlingsprogram för åren 2016–2019 (2020–2021). Handlingsprogrammet är i
grunden styrande för hur verksamheten ska planeras och bedrivas och i alla väsentliga
delar kommer vi möta uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen också för 2020. Vår
verksamhet är i grunden förberedd och uppbyggd för krissituationer, varför vi också
vilar på en stabil grund även under rådande omständigheter med en global pandemi.
Året 2020 har inneburit förändringar och avvikelser gentemot verksamhetsplan och
budget, men tack vare att förbundet fortlöpande gjort prioriteringar i verksamheten har
vi fullgjort vårt samhällsuppdrag. Och målfyllnaden, trots coronapandemin, har varit i
huvudsak tillfredsställande. 2020 års verksamhetsplan innehöll totalt 45 uppdrag och
av dessa är 35 helt uppfyllda. Övriga 10 har i varierande grad inte kunnat uppfyllas helt
utan endast delvis. Mycket verksamhet har dock bedrivits inom de 10 uppdragen, dock
har vi inte nått hela vägen i mål varvid de är gula. I huvudsak beror den delvisa
måluppfyllnaden för dessa 10 uppdrag på att vi inte har kunnat träffa samverkande
aktörer som är nödvändiga för att genomföra uppdraget, eller att vi prioriterat om
resurser till hanteringen av coronapandemin. Avvikelserna redovisas under respektive
uppdrag. De kvarstående aktiviteterna för dessa uppdrag kommer vi att genomföra
under 2021.
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Intäkter för automatlarm
Intäkter för automatlarm inkluderar även abonnemangsavgift där utfallet blev 46,5
mnkr vilket är en minskning om 3,6 mnkr jämfört med budget. Nedgången i antalet
obefogade larm bedöms ha stark koppling till coronapandemin, vilket märktes främst
under månaderna maj till och med juni då nedgången per månad uppgick till knappt 24
procent. Automatlarm är en post som i sig är svår att prognosticera då yttre faktorer är
styrande och därutöver finns i SSBF:s ambition och åtagande att också hjälpa till att
förebygga och förhindra återkommande onödiga larm från exempelvis vårdboenden.
Övriga intäkter
Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse jämfört med vad som budgeterats vilket
till största delen beror på statliga bidrag i form av ersättning för sjuklönekostnader och
arbetsgivaravgifter samt ersättning för kostnader av materialinköp kopplade till
coronapandemin. Dock innebar 2020 en minskad försäljning av utbildningar på våra
övningsanläggningar, färre genomförda tillsyner och minskad uthyrning av
gymnastikhallar.
Finansiella intäkter
Under året har placeringar om 50 mnkr i enlighet med finanspolicyn genomförts.
Ytterligare placeringar kommer att ske under 2021. Arbetet har skett i tätt samarbete
med medlemskommunerna. Värdeökningen uppgår till 5,5 mnkr.
Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pensioner)
Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största
kostnadspost och allokerar drygt 71 procent av de totala verksamhetskostnaderna.
Årets personalkostnader inklusive pensionskostnader uppgår till 483,6 mnkr. Detta är
en avvikelse mot budget på 11,5 mnkr. Att kostnaden för personal har minskat även
jämfört med föregående år beror till största delen på en skuldförändring kopplad till
den utryckande personalens pensionsavsättning som förvaltas i förbundets egen regi.
Pensionsskulden har minskat med närmare 11 mnkr, i huvudsak till följd av den
minskade inflationen i coronapandemins spår. Pensionsrätten inarbetas löpande av
personalen och personalstyrkan inom denna kategori är relativt konstant över åren,
men variationerna i prognoserna för pensionsavsättningarna gör det svårt att
uppskatta vad den faktiska avsättningen i slutet på året kommer att bli. Förbundet har
ett nära samarbete med några av medlemskommunerna för att öka prognossäkerheten
i de av KPA levererade pensionsskuldsberäkningarna.
Under året har förbundet fortsatt arbetet med att optimera personalplanering för att i
största möjliga mån undvika kostnader för övertid, vilket inneburit att de direkta
personalkostnaderna trots rådande omständigheter är i jämförbar nivå med fjolåret.
Den ökade sjukfrånvaron till följd av pandemin har inte heller påverkat personalkostnaderna i någon större utsträckning då inställda övningar och utbildningar gjort att
personalen har kunnat nyttjas i den löpande verksamheten i större utsträckning än
planerat.
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Hyreskostnader
Utfallet för 2020 års lokalhyror uppgår till 36,2 mnkr. I budget 2020 anges att 2020
års lokalhyreskostnad ska uppgå till 39,2 mnkr. Anledningen till differensen om 3 mnkr
återfinns i att hyrorna regleras utifrån det faktiska utfallet avseende kostnaderna för
fastigheterna.
Övriga kostnader
Övriga kostnader om 124,9 mnkr är högre än budget (119,3 mnkr). I huvudsak följer de
övriga kostnaderna den övergripande planering som är lagd för året där de större
kostnadsposterna IT och telekommunikation, köpta tjänster, fordon, fastighetsdrift,
materiel samt kommunikation och utbildning ingår. Ökningen beror till stor del på
materialinköp till följd av coronapandemin (ersättning för detta bokförs under
intäkter) och ökade kostnader till följd av IT-anskaffningar, datakommunikation och
konsulter samt valda satsningar på informations- och IT-säkerhet.
Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader och den
finansiella delen av förbundets pensionsavsättning. De finansiella kostnaderna uppgår
totalt till 13 mnkr jämfört med budgeterade 14,6 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse på
1,6 mnkr. Avvikelsen är ett resultat av rådande ränteläge i kombination med att årets
initiala bedömning baserats på prognoser från KPA avseende räntan på
pensionsskulden som i sin tur påverkas av inflationstakten.

7.1.4 Väsentliga personalförhållanden
Antalet anställda i förbundet per den 31 december 2020 var 746 stycken varav 42
deltidsanställda brandmän (RiB). Därutöver har vi 155 frivilliga brandmän i våra
brandvärn ute på öarna. Inför sommaren 2020 rekryterades 23 brandmän som
sommarvikarier. Många av sommarvikarierna fick tillsvidareanställning under hösten.
Övriga som haft möjlighet har erbjudits förlängt vikariat alternativt möjlighet till
timavlönad visstidsanställning.
Sjukfrånvaron har ökat vilket får tillskrivas coronapandemin, där rekommendationerna
att stanna hemma vid minsta symptom har haft effekt på sjukfrånvaron. Dessutom har
de som varit sjuka behövt stanna hemma flera symptomfria dagar innan de fått komma
tillbaka i tjänst. Antalet långtidssjukskrivna har ökat något jämfört med det senaste
året. SSBF fortsätter att aktivt följa upp långtidssjukskrivna med rehabiliteringsåtgärder genom ett nära samarbete med företagshälsovården och ett organiserat
nätverk av rehabiliteringsresurser som hjälper till med adekvat kvalitetsträning i syfte
att få tillbaka de sjukskrivna i tjänst så fort som möjligt.
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Personal

2020

2019

2018

2017

2016

Antal anställda*
Män
Kvinnor

746
691
55

735
681
54

751
704
47

737
694
43

732
692
40

Sjuktal i %
Män
Kvinnor**

5,59
5,36
7,66

4,2
3,6
9

4,2
3,4
11,6

4,8
-

5,9
6,7
3,9

5,28
4,76
7,38

2,6
3,5
5,7

3,52
3,78
5,21

6,7
3,3
7

4,6
4,9
8,1

29 år eller yngre
30–49 år
50 år eller äldre

*) Varav 42 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 140 frivilliga brandmän
kontrakterade och som tillhör räddningsvärnen.
**) Det högre sjuktalet för kvinnor ska inte tolkas som att kvinnor är mer sjuka än män. Då vi har få
kvinnor i förbundet så ger ett par enstaka långtidssjukskrivningar hos kvinnor högre sjuktal än det skulle
ge för männen. Förbundet jobbar aktivt med rehabilitering för att få tillbaka långtidssjukskrivna i tjänst.

7.1.5 Investeringar
Förbundets investeringar uppgick 2020 till 22,4 mkr. Årets investeringar i fordon
utgörs av fyra släck/räddningsfordon, en stegbil, fem utryckningsklassade personbilar,
sammantaget 19,9 mnkr. Inom material har träningsutrustning införskaffats för 0,6
mkr. Inom byggnader och anläggning har ingen investering färdigställts under året.
IT-investeringar består av larm och kameraövervakning till våra brandstationer och
upparbetade kostnader för programvaruutveckling av ett nytt sotningsregister, totalt
1,2 mnkr. Investeringsvolymen understeg budgeten med 7,0 mnkr. Större delen
hänförs till investeringar avseende brandbåt Fenix. Efter beslut av direktionen kommer
budgeterade investeringar för brandbåt Fenix att få användas under år 2021. Detta
eftersom upphandlingen av livstidsförlängningen har överklagats och därigenom
påverkat tidsplanen för investeringen.

(mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Fordon och materiel

22,1

24,9

22,3

25,5

26,4

0

1,9

1,0

0

0,1

IT

0,3

1,0

6,3

1,1

0,7

Summa investeringar

22,4

27,8

29,6

26,6

27,2

Byggnader och anläggningar
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7.1.6 Resultatöversikt
Utfall 2020

Utfall
2020

Budget
2020

Utfall
2019

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Summa
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnad
Summa
Verksamhetens resultat
Medlemsavgifter
Finansiella intäkter/kostnader
Jämförelsestörande finansiell kostnad

88,7
0,0
88,7
-666,5
0,0
-666,5
-577,8
597,1
-7,5
0,0

89,1
0,0
89,1
-673,6
0,0
-673,6
-584,5
597,1
-5,6
0,0

11,8

7,0

(mnkr)

Årets resultat

93,6
0,0
93,6
-668,0
0,0
-668,0
-574,4
589,3
-14,8
0,0

2018
98,2
0,0
98,2
-647,9
0,0
-647,9
-549,7
580,3
-15,9
0,0

2017
84,4
0,0
84,4
-632,4
0,0
-632,4
-548,0
571,9
-13,4
0,0

2016
85,7
0,0
85,7
-607,4
0,0
-607,4
-521,7
563,8
-4,5
0,0

0,1

14,7

10,5

37,6

Balansräkning (mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Likvida medel
Investeringsvolym
Balansomslutning

648,8
22,4
937,0

659,1
27,8
924,1

661,9
29,6
929,2

648,1
26,6
888,7

663,6
27,1
890,4

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt

490,2

501,0

486,5

487,4

487,1

Ekonomisk analys %

2020

2019

2018

2017

2016

18,8

17,8
98,0

17,7
107,0

16,8
102,0

15,6
197,0

1)

Soliditet
Självfinansieringsgrad 2)

150,0

¹ Eget kapital i förhållande till totalt kapital
² Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investeringsvolym

7.1.7 Balanskravsresultat
(mnkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen
– Avgår: samtliga realisationsvinster
orealiserade vinster i värdepapper
Synnerliga skäl
– Tillägg: förändring diskonteringsränta pensioner

11,8
-0,8
-5,5

0,1
-1,8
0,0

14,7
-1,5
0,0

10,5
-1,3
0,0

37,6
-1,0
0,0

0

0

0

0

0

5,5

-1,7

13,2

9,2

36,6

Årets balanskravsresultat
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Enligt kommunallagen ska underskott vid balanskravsutredning återställas inom tre år
om inte synnerliga skäl föreligger. Underskottet från 2019 har återställts, även fast
underskottet 2019 till stor del var en följd av försäljning av räddningstjänstmaterial till
en annan räddningstjänst (begagnade räddningsfordon). Omsättning av avskrivna
anläggningstillgångar speglar den specifika verksamhet som bedrivs och är i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.

7.1.8 Resultaträkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

1

46,5
42,2
88,7

53,3
40,3
93,6

-421,4
-62,2
-36,2
-124,9
-21,8
-666,5

-425,1
-71,5
-39,2
-113,1
-19,1
-668,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Generella statsbidrag och utjämning

-577,8
0,0

-574,4
0,0

VERKSAMHETENS RESULTAT

-577,8

-574,4

597,1
5,5
-13,0

589,3
0,0
-14,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Extraordinära poster

11,8
0,0

0,1
0,0

ÅRETS RESULTAT

11,8

0,1

(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Automatlarm inkl. abonnemang
Övrigt
Summa verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Personal
Pension
Lokalhyra
Övrigt
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

2
6

Medlemsavgifter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3
4
4
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7.1.9 Balansräkning
(mnkr)
TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

2020-12-31

2019-12-31

38,1
171,5
209,6

39,6
170,7
210,3

20,8
2,9
29,9
25,0
222,2
426,6
727,4

12,2
3,2
23,3
16,3
339,2
319,9
714,1

937,0

924,4

11,8
164,5
176,3

0,1
164,4
164,5

490,2
490,2

501,0
501,0

38,5
51,7
10,7
169,6
270,5

40,8
50,2
13,6
154,0
258,6

937,0

924,1

6

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Förråd m.m.
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

7
8
9

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Summa avsättningar

10–12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Semesterlöne- och övertidsskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13
14

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
(mnkr)

2020-12-31

2019-12-31

Panter

Inga

Inga

10–12

50,8

51,9

15
16

0,0
127,3

0,0
191,5

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga förpliktelser
Leasingåtagande
Avtal lokalhyror

7.1.10 Kassaflödesanalys
(mnkr)

2020

2019

LÖPANDE VERKSAMHET
Periodens resultat
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

11,8
6,3
18,1

0,1
33,6
33,7

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-23,9
0,3
11,9
6,4

11,3
-0,3
-19,7
25,0

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöden från investeringsverksamheten

-22,4
5,7
-16,7

-27,8

PERIODENS KASSAFLÖDE

-10,3

-2,8

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

659,1
648,8

661,9
659,1

Förändring likvida medel

-10,3

-2,8

(*) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för avskrivningar
Justering för utrangeringar
Justering för gjorda pensionsavsättningar
Justering marknadsvärdeförändring av fonder

6,3
21,8
0,8
-10,8

33,6
19,1
0,0
14,5

-27,8

-5,5
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7.1.11 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning
(2018:597). Storstockholms brandförsvar följer i allt väsentligt rekommendationerna
från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de
under respektive punkt.
Intäkter och kostnader
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter
har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Jämförelsestörande poster
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt
belopp samt vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
Resultat
Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen
beslutade riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv, daterad 2014-12-16.
Materiella anläggningstillgångar
För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst
100 tkr och en varaktighet på minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen
upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med
avdrag för planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad
nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna
avskrivningsreglerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk.
Förbundet tillämpar komponentavskrivning på maskiner och inventarier.
Avskrivningstider
Fastigheter
Fordon
Båtar
Inventarier, maskiner, utrustning
IT-inventarier

År
25–30
3–20
10–15
3–18
3–10

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar
som är förfallna mer än 90 dagar har skrivits ned.
Pensioner
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all pension för
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utryckande personal, SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. Bakgrunden till
tillämpad redovisningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad
fick förbundet ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms stad
betalade vid överlåtelsen till förbundet det belopp som enligt regelverket (den
lagstadgade blandmodellen) redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms stad.
Då förbundet erhållit ersättning för det pensionsåtagande som är hänförligt till den
personal som övertagits från Stockholms stad redovisar förbundet detta som en
avsättning.
Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i före detta Södra Roslagens
brandförsvarsförbund (SRB) för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar från
ansvarsförbindelsen faktureras dessa kommuner. Upplysningar om
pensionsförpliktelse lämnas i not i balansräkningen. Inga medel finns formellt avsatta
till pensioner, utan dessa återlånas i verksamheten (del av likviditeten) till att
finansiera investeringar utan att förbundet behöver ta upp extern finansiering.
Poster inom linjen
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska
anges i direkt anslutning därtill.
Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen
redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns
pensionsåtaganden som är äldre än 1998.

7.1.12 Noter
(mnkr)
Not 1

Lokalhyror och arrenden
Konsulttjänster
Extern utbildning

Not 2

2020

2019

4,8

5,8

19,2

18,5

Verksamhetens intäkter

4,0

3,9

Övriga intäkter

14,2

12,1

Summa

42,2

40,3

15,7

16,2

Entreprenad, köp av verksamhet

8,4

8,8

Bränsle, el, vatten

7,1

7,8

Konsulttjänster

8,3

9,0

85,4

71,3

124,9

113,1

Verksamhetens kostnader
Reparationer och underhåll*

Övriga kostnader
Summa
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*Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastighet
m.m.
Not 3

Medlemsavgifter
2020

2019

Danderyd

14,2

14,1

Lidingö

20,3

20,1

Solna

33,8

33,3

401,5

396,4

Sundbyberg

21,1

20,6

Täby

30,6

30,2

Vallentuna

Stockholm

Not 4

20,0

19,8

Vaxholm

5,9

5,9

Värmdö

25,8

25,4

Österåker

23,8

23,5

Summa

597,1

589,3

Finansiella intäkter och kostnader

2020

2019

Ränteintäkter Nordea

0,0

0,0

Övriga finansiella intäkter

5,5

0,0

Summa

5,5

0,0

12,8

14,4

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader
Ränta, KPA
Övriga kostnader
Summa
Not 5

0,2

0,4

13,0

14,8

176,3

164,5

11,8

0,1

164,5

164,4

Eget kapital
Eget kapital*
Årets resultat
Övrigt eget kapital

*ingen avsättning till resultatutjämningsreserv har gjorts enligt direktionens
beslut
Not 6

Anläggningstillgångar
Byggnader/anläggningar

2020

2019

IB anskaffningsvärde

61,3

60,0

0,0

1,3

Årets investeringar
Utrangering och avyttring
UB anskaffningsvärde
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IB ackumulerade avskrivningar

-21,7

-20,2

-1,5

-1,5

Utrangering och avyttring
Årets avskrivning
UB ackumulerade avskrivningar

-23,2

-21,7

Summa byggnader/anläggningar

38,1

39,6

Fordon/material

2020

2019

IB anskaffningsvärde

356,4

344,5

22,1

24,9

Årets investeringar
Korrigering anskaffningsvärde, enligt
anläggningsregistret

-0,8

0,0

Utrangering och avyttring

-13,2

-13,0

UB anskaffningsvärde

364,5

356,4

-192,7

-190,7

IB ackumulerade avskrivningar
Korrigering ackumulerad värdeminskning,
enligt anläggningsregistret
Utrangering och avyttring

12,6

Årets avskrivning

-18,1

-15,0
-192,7

Summa fordon/material

166,3

163,7

IT

2020

2019

IB anskaffningsvärde

62,2

61,2

0,3

1,0

62,5

62,2

-55,1

-53,5

-2,2

-1,6

-57,3

-55,1

5,2

7,1

Summa anläggningstillgångar

209,6

210,3

Övriga kortfristiga fordringar

2020

2019

Andra kortfristiga fordringar

15,2

13,7

Ingående mervärdesskatt

14,7

9,6

Summa

29,9

23,3

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

2020

2019

Förutbetalda kostnader

17,2

10,4

1,5

2,9

Årets investeringar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
UB ackumulerade avskrivningar
Summa IT

Not 8

13,0

-198,2

UB ackumulerade avskrivningar

Not 7

0,0

Upplupna intäkter
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Övriga förutb.kostnader/upplupna intäkter

Not 9

6,3

3,0

Summa

25,0

16,3

Kortfristiga placeringar

2020

2019

Fonder

55,5

0,0

Skattekontot

166,7

339,2

Summa

222,2

339,2

2020

2019

Not 10 Pensionsskuld och avsättning
Avsättning
Avsatt pensioner

369,1

374,0

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse

25,4

29,2

Avsatt löneskatt

95,7

97,8

490,2

501,0

40,9

41,8

9,9

10,1

50,8

51,9

541,0

552,9

9,3

9,5

Summa avsättning
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse (f.d. SRB*)
Ansvarsförbindelse löneskatt
Summa ansvarsförbindelser
Summa avsatt och ansvarsförbindelser
*Ansvarsförbindelse, f.d. SRB
Belopp inkl. löneskatt
Danderyd
Täby

18,6

18,9

Vallentuna

8,4

8,6

Vaxholm

3,1

3,2

Österåker

11,4

11,7

Summa

50,8

51,9

-10,8

14,5

-1,1

-0,1

-11,9

14,4

Not 11 Årets förändring inkl. löneskatt
Summa avsättningar
Summa ansvarsförbindelse
Förändring avsättningar och
ansvarsförbindelser
Not 12 Pensionsförpliktelser
Analys pensionsskuldens förändring jan–dec
2020
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Belopp Löneskatt
Avsättning pensioner, IB
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalning från avsättning
Intjänad SAP-R

Belopp inkl.
löneskatt

403,2

97,8

501,0

3,8

0,9

4,7

6,5

1,6

8,1

-31,0

-7,5

-38,5

12,0

2,9

14,9

Övrig förändring (beräkning f.d.
ansvarsförbindelse)

0,0

Avsättning pensioner, UB
Summa förändring under året

394,5

95,7

490,2

-8,7

-2,1

-10,8

Belopp Löneskatt

Belopp inkl.
löneskatt

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB

41,8

10,1

51,9

Utbetalning från ansvarsförbindelse

-2,8

-0,7

-3,5

1,9

0,5

2,4

Ansvarsförbindelse, UB

40,9

9,9

50,8

Summa förändring under året

-0,9

-0,2

-1,1

435,4

105,6

541,0

2020

2019

Skatteskuld

0,0

2,7

Falsklarm (medlemskommuner)

0,0

0,0

Mervärdesskatt

3,4

4,4

Avdragen skatt personal

7,3

6,5

Fackföreningsavgifter och idrottsklubb

0,0

0,0

10,7

13,6

2020

2019

Upplupen löneskatt pensioner

19,2

18,7

Förutbetalda intäkter

16,3

14,7

100,7

99,6

16,9

17,7

Övrig förändring (beräkning f.d.
ansvarsförbindelse)

Summa
Årets premie är 11,3 mnkr.
Kompletterande premie 11,0 mnkr
Aktualiseringsgrad 99,0 %
Överskottsfond 0
Not 13 Övriga kortfristiga skulder

Summa
Not 14 Upplupna kostnader och förutbet. intäkter

Förutbetalda intäkter medlemskommuner
Avgiftsbestämd ålderspension
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Övriga upplupna kostnader/förutbetalda
intäkter

16,5

3,3

169,6

154,0

Not 15 Leasingsåtaganden
2020
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3
år

2019

Summa

Minimileasingavgifter
Med förfall inom 1 år

0,0

0,0

Med förfall senare än 1 år men inom 5 år

0,0

0,0

Med förfall senare än 5 år

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

2020

2019

2,6

2,9

44,6

122,3

Not 16 Fastigheter
(avser lokaler, indexuppräknade)
Med förfall inom 1 år
Med förfall senare än 1 år men inom 5 år
Med förfall senare än 5 år
Summa

80,1

29,7

127,3

191,5

7.1.13 Förväntad utveckling
De kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av den demografiska
utvecklingen. Fram till 2030 bedömer SCB att antalet äldre kommer att öka kraftigt
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att öka i alls samma takt. Det
kommer att påverka utvecklingen av skatteintäkter och tillgången till personal. Det
ställer i sin tur krav på prioritering, effektivisering och utveckling av verksamheter och
arbetssätt i kommunerna. Det gäller även räddningstjänsten, som är en viktig del av
den kommunala verksamheten.
Det finns också många omvärldsfaktorer som påverkar räddningstjänsten. Även om
den traditionella verksamheten, att reaktivt rycka ut och snabbt vara på plats när en
olycka har skett, fortsatt kommer att vara en viktig grund i uppdraget kommer även
kraven på att arbeta mer förebyggande och långsiktigt att öka. Att komma in tidigare
och arbeta förebyggande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet kommer att bli
viktigare för att kunna möta en mer komplex tillvaro med förtätning av städer,
klimatförändringar och demografiska utmaningar. Det innebär att räddningstjänsten
kommer att behöva möta nya utmaningar samtidigt som vi behöver bevara förmågan
till akuta räddningsinsatser.
Storstockholms brandförsvars räddningstjänstverksamhet har i grunden varit konstant
sedan förbundsbildningen 2009. Förändringar i samhället och av riskbilden har
balanserats med ett mer effektivt resursutnyttjande och i några fall genom direkta
omdisponeringar av resurser och kompetenser. Till exempel tillskapades två rörliga
taktiska räddningsenheter som genom en effektivare personalplanering enklare (och
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därigenom kostnadseffektivare) frigör stationerna för övning och utbildning. I några
fall har omfattande satsningar behövt ske för att hantera nya utmaningar, varav den
viktigaste måste anses vara utvecklingen av taktiskt agerande vid en terrorattack, PDV
(pågående dödligt våld).
Det ökade antalet insatser under tiden, från knappt 10 000 insatser vid
förbundsbildningen till i dag cirka 12 000 insatser, 2020 undantaget, har även kunnat
hanteras genom ett långtgående samarbete inom Räddningsregion Mitt.
Den operativa insatsförmågan dimensioneras och normeras praktiskt av ett antal
faktorer. Riskbilden, det vill säga vilka typer av risker som den operativa
insatsförmågan ska möta i det geografiska ansvarsområdet, utgör grunden för en
svensk räddningstjänst. Utöver riskbilden påverkas insatsförmågan direkt av
lagstiftning, prioriteringar och avvägningar mellan effekt och kostnad. Vidare påverkas
den operativa insatsverksamheten av avtal på arbetsmarknaden, föreskrifter och
bestämmelser, exempelvis inom området arbetsmiljö.
Under 2020 har vi att återupptagit arbetet med att uppdatera handlingsprogrammet
där vi slår fast prioriteringarna för verksamheten 2021–2023. Handlingsprogrammets
inriktningar styr och vägleder vårt arbete och vårt mål är att skapa säkerhet och
trygghet för de som bor och vistas i våra medlemskommuner. Handlingsprogrammet
ska vara utformat på så sätt att det ska vara tydligt vilken förmåga vi har att hantera de
risker som finns i samhället, där vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och
andra olyckor inträffar. Handlingsprogrammet ska vara i ekonomisk balans. Vi ska vara
en framåtsträvande och vidsynt organisation som fortsatt ska placera Storstockholms
brandförsvar i framkant i räddningstjänstsverige.
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Statistik räddningsinsatser och andra uppdrag
I kapitel tre redovisas det totala antalet larm SSBF larmats till de senaste fyra åren
samt några av de vanligaste insatstyperna. Nedan redovisas motsvarande statistik per
medlemskommun.
Insatsstatistik Danderyd
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag

2020
1
233
108
10
18
2
1
1
3
4
10
0
0
1
0
1
0
2
9
5
18
14
0
0
0
0
0
8
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
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2019
0
262
125
13
17
3
0
1
5
6
13
0
0
3
1
1
5
4
8
2
24
6
1
0
1
1
0
8
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0

2018
0
294
145
22
15
2
1
1
1
6
12
0
0
4
0
1
5
3
6
16
16
14
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0

2017
0
278
116
17
22
2
1
1
7
3
7
0
0
5
1
2
6
4
9
31
11
20
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
0
0
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Insatsstatistik Danderyd
Blanka*

2020
4

2019
10

2018
12

2017
5

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Lidingö
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
0
212
70
9
23
5
2
3
3
3
16
0
3
5
0
4
0
1
4
8
23
11
1
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

2019
0
280
75
21
32
3
6
1
0
1
16
0
6
7
0
4
8
10
10
5
32
27
1
0
0
2
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11

2018
0
282
96
18
31
1
3
1
3
4
22
0
3
5
0
3
2
10
6
6
28
33
1
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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2017
1
273
84
13
27
4
2
1
5
7
19
0
6
7
1
2
5
3
4
5
33
32
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6

2021-01-12
Dnr 201-482/2020

Insatsstatistik Solna
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
0
611
259
50
41
6
3
0
10
2
66
0
3
6
1
6
3
5
21
19
50
16
1
0
2
0
0
9
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26

2019 2018 2017
0
0
2
697
756
743
301
333
343
62
51
48
50
52
48
8
1
10
2
3
1
4
2
1
9
20
17
5
9
3
50
49
61
0
0
0
2
2
8
6
9
15
2
3
4
3
2
1
5
18
9
3
12
13
25
18
26
14
23
26
56
62
49
28
35
14
0
4
0
0
0
0
3
4
3
1
1
0
3
0
0
8
0
0
5
6
2
3
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
34
32
33

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Stockholm
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
1
6 453
2 207
330
556
133
35
32
107
27
724
1
54
118
19
27
18
106
238
180
604
282
16
0
21
1
6
77
55
8
2
6
0
1
4
1
3
0
452

2019

2018

2017

4
7 208
2 625
450
586
105
32
35
132
37
682
0
38
110
24
30
33
78
269
173
666
24
4
0
38
5
11
38
47
6
5
20
1
1
14
1
2
0
448

2
8 154
2 938
468
656
98
29
41
195
67
721
1
71
103
18
42
61
94
337
217
814
452
19
0
55
6
9
2
59
13
1
10
1
0
3
2
0
0
447

5
7 938
2 521
543
692
135
26
32
176
68
846
1
75
150
20
33
40
112
426
217
852
371
14
1
37
3
9
2
53
9
0
3
1
0
5
0
0
0
376

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Sundbyberg
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
0
280
93
11
32
3
0
1
3
4
21
0
4
4
3
1
0
0
12
7
37
8
0
0
1
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21

2019
0
317
114
13
33
2
0
3
4
2
31
0
3
2
0
0
4
2
16
7
30
27
1
0
1
0
0
7
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
13

2018
2
343
125
17
29
7
0
0
11
4
30
0
3
1
0
1
10
0
16
8
41
12
1
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
13

2017
0
325
85
10
35
0
0
3
10
1
41
0
5
5
0
3
4
6
17
12
30
29
0
0
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
0
0
19

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Täby
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
0
458
194
41
30
3
3
0
9
5
23
0
1
7
1
6
3
11
13
9
35
18
1
0
1
0
1
15
5
1
0
0
0
0
1
0
1
0
19

2019 2018 2017
0
1
0
512
522
611
215
195
220
41
48
65
42
43
42
2
6
7
2
0
2
1
1
1
4
8
18
10
7
10
23
19
28
0
0
0
2
4
5
8
6
7
4
3
4
2
1
1
6
4
6
4
12
15
22
26
31
12
15
18
26
46
52
41
39
43
1
1
2
0
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
13
0
0
3
7
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
21
14
17

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Vallentuna
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
0
248
46
43
21
2
3
2
5
2
18
0
1
1
0
2
0
5
26
13
18
14
0
0
1
0
0
8
1
2
0
1
0
0
3
0
0
0
10

2019
1
258
63
42
17
2
0
1
3
7
9
0
2
5
0
2
0
6
14
8
29
21
1
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
11

2018
0
302
92
41
19
2
0
0
8
6
18
0
0
2
0
1
4
15
16
5
15
32
0
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
1
2
0
12

2017
0
289
64
42
27
6
2
3
6
4
16
0
1
3
1
1
7
5
21
15
29
17
1
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
1
0
0
0
6

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Vaxholm
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020

2019
0
92
31
9
2
1
0
0
1
5
2
0
0
2
0
2
0
4
2
4
2
13
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2

0
73
28
6
3
0
1
0
3
4
4
0
0
2
1
2
0
3
1
2
4
3
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3

2018
0
104
27
6
6
0
3
3
5
3
9
0
0
4
0
3
1
1
4
1
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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2017
0
73
18
8
6
1
0
0
0
2
4
0
0
3
0
2
0
6
5
1
4
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
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Insatsstatistik Värmdö
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
1
367
65
38
33
3
4
1
3
6
21
1
5
8
0
4
3
6
29
8
41
43
3
0
2
0
3
9
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
18

2019
0
393
85
45
23
4
5
3
8
10
25
0
2
15
1
0
0
10
18
9
32
43
1
0
1
0
0
8
3
0
5
1
0
0
8
0
0
0
24

2018

2017

0
448
96
45
32
0
10
2
13
15
21
0
7
10
0
4
6
4
25
12
46
61
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
485
98
47
20
2
2
2
17
12
21
0
2
11
2
6
10
5
20
14
42
111
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
1
0
20

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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Insatsstatistik Österåker
Omkomna i brand
Antal larm
Automatiska brandlarm
Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm
Självmord/försök
Drunkning
Utsläpp av farligt ämne
Annan brand
Hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Begränsat läckage av drivmedel
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog och mark
Fastklämd person
Felindikering automatlarm
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Passningshändelse
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Restvärdesuppdrag utan föregående insats
Stormskada
Trygghetslarm
Översvämning dagvatten/avlopp
Översvämning vattendrag
Blanka*

2020
1
367
77
63
38
3
3
0
10
6
20
0
0
7
2
5
2
13
30
10
26
24
2
0
0
0
0
8
4
0
0
0
0
0
3
0
0
1
10

2019
0
318
77
39
24
3
2
0
5
1
15
0
3
5
0
5
4
8
20
9
31
29
0
0
1
0
2
7
3
1
0
0
0
0
6
0
0
0
17

2018
0
390
71
38
25
4
3
0
11
7
23
0
3
8
1
6
11
12
42
10
39
37
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
1
0
0
0
5

*Med blanka avses annat uppdrag, sjukvårdslarm, sjukvårdsuppdrag, förstärkning,
internt brandlarm och hiss (ej nödläge).
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2017
0
384
65
48
22
2
6
1
16
6
16
0
3
11
2
4
4
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Anskaffningar inom investeringsbudget

(Bilaga)

Under perioden 2020-01-01–2020-12-31 har nedanstående anskaffning inom
investeringsbudgeten gjorts.
Typ av anskaffning

Leverantör

en stegbil
fyra släck/räddningsfordon
fem utryckningsklassade personbilar

Sala Brand AB
Floby Rescue AB
Hedins bil

Leveranstid

Beställningsbelopp (tkr)
september
5 444
oktober–december 13 322
februari–mars
1 051
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Årsredovisning
2020
Beslutad av styrelsen 2021-03-17

334

Inledning – Ordförande har ordet
Det gångna året har präglats av Covid 19 Pandemin och dess konsekvenser. Mycket av
det som vi som förbund hade planerat fick ställas in eller ta nya former. Större delen av
förbundets medel har under 2020 gått till insatser riktade direkt till individer och deras
behov av samordnad rehabilitering.
Styrelsen har under året beslutat om några anpassningar, bland annat ytterligare medel
till individinsatsen MIA vidare som på grund av pandemin fått ökat antal deltagare i
behov av arbetsträning via arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Förbundet har
arbetat med att stödja utvecklingen av dessa företag genom kompetensstöd.
Dessa anpassningar av insatser har medfört viss omdisponering av budgetposter. Årets
verksamhet resulterade i ett överskott på 566 tkr. Pandemin har även medfört att vissa
styrelsemöten har genomförts digitalt och förbundets verksamhet har i möjligaste mån
försökt erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.
En händelse av stor vikt var att i april 2020 avslutades förbundets äldsta insats, projektet
MIA Roslagen (mobilisering inför arbete) som startades 2017 och som vid avslut i april
2020 hade nått ut till ungefär 200 deltagare. Av dessa deltagare har 20% avslutats till
studier eller arbete och 34% blivit redo att delta i ordinarie arbetsinriktade insatser
närmare arbete. 54% gjorde alltså en stegförflyttning närmare eller ut i arbete jämfört
med när de gick in i MIA. Dessutom visar utvärderingen även en 14% minskning av
offentliga kostnader för deltagare efter MIA.
Samordningsförbundets arbete inom MIA-projektet har trots pandemins utmaningar
kunnat visa goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom effektiv
samverkan utifrån individens behov. Inte bara vinster i kronor utan även för människor
som får sin egen försörjning
I maj 2020 startades förläggningsprojektet MIA-Vidare Roslagen, som vid årets slut nått
108 deltagare, alltså på god väg mot målet om 330 deltagare september 2022.
Samverkan mellan förbundets olika parter och korta beslutsvägar har visat sin styrka
genom att kunna vara flexibel och kunna anpassa insatserna, ständigt med ambitionen
från alla parter att erbjuda hög kvalitet och effektivitet.
Tack till en engagerad styrelse och förbundschef

Lotta Lindblad Söderman
Ordförande
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1.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. Till redovisningen hör tre
bilagor.

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms samt
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och
Österåkers kommun som medlemmar. Sätet är i Österåkerskommun.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en
beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna.
Tjänstemännen har i uppdrag att verkställa styrelsen beslut om
finansiering av strukturpåverkande- och individinriktade insatser
inom förbundets geografiska område. För detaljer kring organisation
se kapitel 1.4.

Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar ska kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Verksamhetens ändamål är att i första hand verka för att individer med behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen
försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även
bidra till att skapa en struktur som underlättar att samverkan mellan medlemmarna fungerar
över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie
samverkansstrukturerna.
Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att :
• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
• Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
• Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
• Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
• Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
• Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
• Besluta om förbundets arbetsordning.
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Finansiering
Förbundet finansieras via medlemsavgifter på 6 m.kr från medlemmarna. Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, regionen Stockholm med en fjärdedel och
kommuner Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers med resterande
fjärdedel. Förbundet har ansökt och erhållit 3,49 m.kr från Europeiska socialfonden.

Verksamhetsidé och vision
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan
medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat stöd ska få
bättre förutsättningar till egen försörjning.
Insatserna ska främjar målgruppen ”människor som riskerar1 långvarigt2 bidragsberoende”.
Vid behov ska unga vuxna och nyanlända kvinnor prioriteras. Målet är att alla insatser som
förbundet startar ska utgå från en behovsanalys, välformulerade SMARTA3 mål och innehålla
en plan för uppföljning av insatsens effekt. Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska
uppmärksammas.
Förbundets vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och ska arbeta utifrån
värdegrunden:
T illtro
– till parterna och individerna
I ndividfokus – med utgångspunkt i medborgarens behov
N yskapande – med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
G emensamt – samverkan för rätt insats

Övergripande långsiktigt mål
• Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
• Bidra till samhällsekonomiska vinster.
• Utveckla gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.
• Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
• Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet

1

Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning
Med långvarigt menas mer än ett år
3 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva
2
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1.1. Översikt över verksamhetens utveckling
2020 20194 2018
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

9,56
8,99
0,57

Genomsnitt antal personalresurser i helårsekvivalens
-Kansliet
1,5
-strukturinsatser
0,8
-individinsatser
10

2017 2016

8,67
6,38
1,98

4,68 4,13
5,11 3,68
-0,59 0,45

2,32
3,02
-0,70

2,0
0,5
7,0

2,0
4,0

1,0
3,0

1,0
4,0

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna och sedan 2017 även intäkter
från Europeiska socialfonden, som delfinansiering för individinsatserna MIA och MIA Vidare.
Utöver intäkterna så finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten
budgeterades med ett underskott så även för 2020, med syfte att minska ner det
överskjutande kapitalet från tidigare år.
2019 anslöts ytterligare fyra kommuner till förbundet. Till hösten planerades individinsatser att
starta liknande det pågående ESF finansierade MIA-projektet. Men för de nya kommunerna
planerades den insatsen helt finansieras av förbundets medlemsavgifter, eftersom ESF sällan
utökar pågående projekt. Efter dialog med socialfonden under 2019 kom de nya kommunerna
att ingå i projektet och personalresursers ökade i individinsatsen. Den oväntad intäkt från
socialfonden medförde ett ökat eget kapital.
Verksamhetsplaneringen för 2020 budgeterade för att minska det egna kapitalet. När
Coronapandemin på allvar bröt ut under mars 2020 fick verksamheten ställas om och en hel
del planerad verksamhet ställdes in. Omställningen medförde att rekryteringar avvaktades
samt att de timanställda i kansliet och i strukturinsatserna arbetade mindre medans man i
individinsatserna ställde om och fortsatte arbeta i digital form eller i mindre konstellationer.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2020 års resultat påverkades, som återkommande redovisas i samtliga delar i verksamhetsberättelsen, till stor del av Covid-19 pandemin. En annan viktigt förändring var att Projektet
MIA avslutades innan sommaren och övergick i förlängningsprojektet MIA vidare.
Tillskott av medel från Europeiska socialfonden innebär en större osäkerhet i budgeten.
Anledningen är att ESF-medlen betalas ut i efterskott och baseras på den faktiska arbetstiden
som medarbetare i verksamheterna redovisar. Det resulterar i att om projektmedarbetarna är
frånvarande på grund av sjukdom eller om vakanser uppstår får Samordningsförbundet
mindre medel än beräknat. Under året har medlen från ESF blivit 500 tk.r mindre än
beräknade.

4

2019 utökades förbundet och MIA projektet med ytterligare 4 kommuner som påverkade
förbundets intäkter och kostnader
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På lokal nivå
• Beredningsgruppen har haft åtta sammanträden där befintliga insatser följts upp. Gruppen
har sett över möjligheter till vidareutveckling och nya insatser inom förbundet. Förberett
ärenden till styrelsen. Ett sammanträde i september var en gemensam delårsavstämning med
Styrelsen där arbetat med kommande års verksamhetsplanering och budget påbörjas för att
fortsätta arbetas med under hösten.
• Styrelsen har genomfört fem styrelsesammanträden med bland annat beslut om arbetsordning och på vilket sätt förbundets medel ska användas, genom beslut som
”Internkontroll, ”Förlängningsprojektet MIA Vidare Roslagen”, ”Ytterligare medel till
MIA VIDARE” och verksamhetsplan för kommande år.
• Revisorerna, som är utsedda från Staten, Regionen och för kommunerna en gemensam
revisor från Österåkerskommun. De har stöd av ett upphandlat revisorsbiträde från
KPMG, granskad under våren Samordningsförbundets årsredovisning 2019. I oktober
genomfördes ett sammanträde för planering inför granskning av 2020.
• En medlemsdialog hölls den 12 november med representanter från medlemmarna.
•Deltagit i nätverk för kommunernas arbetsmarknadsnätverk nordost, personligt ombud
nordost., nätverk för kommunernas aktivitetsansvariga nordost.
På länsövergripande nivå
• Förbundscheferna i länet har samverkat genom kontinuerliga träffar sinsemellan för
kunskapsutbyte och för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell
samordning. Ett presidiemöte för alla förbundens presidier genomfördes 26 oktober.
• Förbundscheferna i länet ingår i styrgruppen för det länsövergripande Mia-projektet.
Mias delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Uppföljning av verksamheten
Förbundet ansvarar för att följa upp och utvärdera de av förbundet finansierade
insatserna. Detta görs med nedanstående utvärderingsverktyg.

• Intern uppföljning
Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt upp under året vid styrelsesammanträden samt
mer fördjupat vid delårsavstämningen som genomförs efter kvartal 1-2 där även planering av
kommande verksamhetsplanering påbörjas. Under 2020 beslutade styrelsen att anta en årlig
internkontrollplan som beslutats i början av året och sen rapporteras nästkommande år.
• Statens uppföljningssystem (SUS).
Samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i statens uppföljningssystem. Förbundet registrerar antalet deltagare i de strukturella och i de operativa insatserna.
• Indikatorsenkäter
Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att
mäta samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Instrumentet bygger på
enkäter till deltagare, personal och styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till
förbundets styrelse.
• Externa utvärderare
-ESF projektet MIA utvärderas länsövergripande från våren 2019-maj 2020 av SWECO.
-Effektstudie av individinsatsen MIA Roslagen- Projektet (2017-2020)
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Målgrupper
Insatsverksamhet inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin
förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

• Huvudmålgrupp är medborgare (16-64 år) boende i någon av medlemskommunerna
som behöver samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier.
• Sekundär målgrupp för förbundet är medlemsorganisationerna och dess tjänstemän.
Insatser riktade till den sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen.

Insatser
Större delen av samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2020 gått till
operativa insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och deras behov av samordnad
rehabilitering. De ekonomiska förhållningsriktlinjer från styrelsen är att de medel som riktar sig
till insatsverksamhet ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till
strukturella insatser.
Under 2020 bedrev Samordningsförbundet :
• Två operativa individinsatser. 230 individer har deltagit i individinsatserna.
Förbundet har under 2020 arbeta med projektet ”MIA – Roslagen” och projektet ”MIA-Roslagen
vidare”. Projekten är delfinansierade av Europeiska socialfonden och syftar till att testa ett
arbetssätt, gynna en helhetssyn avseende deltagares behov och bidra till samhällsekonomiska
vinster och så klart vara till nytta för medborgaren. För mer detaljer om projektet nästa sida eller
se bilaga 1.
• Fem strukturpåverkande insatser. Minst 170 personer har deltagit i insatserna.
Målen med dessa insatser är att bidra till att utveckla samverkan, ett effektivare arbetssätt och
en helhetssyn mellan medlemmarna. Förbundet har under 2020 arbetat med följande insatser:
Arbetsgrupp SAMSUS , Vårddialog , Gemensamma forum, Digital Insatskatalog och Stödja
utveckling av ASF. För mer detaljer om insatserna se bilaga 2.
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•Avvikelse
Kommunens personal i de myndighetsgemensamma teamen bytes ofta ut men strukturen
bestod och nya representanter tillträde. Däremot fanns behov av löpande upplärning.
Pandemin påverkade projektet på följande sätt:
-Antalet myndighetsgemensamma team minskade pga. restriktioner från parternas och FHM
som hindrade fysiska möten. Mötena ställdes sen om till att kunna genomföras digitalt.
-Antalet kurser minskade, några ställdes in och under hösten ställdes två kurser om till digitala
-Antalet arbetsträningsplatser ökade från det budgeterat på 1,2 mkr till 1,7 m.kr och
styrgruppen noterade denna tendens redan efter sommaren och ansökte om ytterligare
medel från samordningsförbundet beredningsgrupp/styrelse och fick ytterligare 500 tkr.
beviljad under hösten. Men pandemin fortsatt och behovet visade sig större än
prognostiserat.

Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser
Målet för de strukturella insatserna utifrån verksamhetsplaneringen 2020 var att minst 100
tjänstemän/politiker från medlemsparterna har deltagit i någon form av informationsspridning
och/eller kompetenshöjande insats samt att varje medlem har minst en insats beskriven i
insatskatalogen. Under 2020 deltog minst 170 personer i information eller kunskapshöjande
insats. För mer detaljer om insatserna se bilaga 2.

•Arbetsgrupp SAMSUS har genomfört tre kunskaps forum för parters tjänstemän:
- 6 maj FK/AF om arbete med sjukskrivna utan sjukpenning. (30 deltagare)
- 13 nov Rehabiliteringskoordinator .(23 deltagare)
- 13 nov forum om att motivera en medmänniska .(30 deltagare)
•Vårddialog har haft fyra möten riktade till rehabiliteringskoordinatorer (totalt 25 deltagare)
•Gemensamma forum för parters tjänstemän har anordnats vid fyra tillfällen
-15 sept Webbinarium ”MIA VIDARE” (40 deltagare)
- 7 okt Webbinarium ”Arbetsintegrerande sociala företag” (4 deltagare)
-21 okt Webbinarium ”Arbetsförmedlingen - Norrort (10 deltagare)
-23 nov Webbinarium ”Våld i nära relationer (33 deltagare)
•Stödja utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Under hösten rekryterades en
samordnare för att fortsätta utveckla samarbete och mellan MIA-projektet och ASF: en samt
arbeta med att kompetenshöjande ASF:en. Det genomfördes fyra samarbetsmöten mellan MIA
och ASF:en samt fyra kompetenshöjande insatser för ASF:en om kvalitén på arbetsträningsplatser som de tillhandahåller, ex inom jämställdhet. Sammanlagt deltog nio personer.
•Digital Insatskatalog. Insatskatalogen samlar medlemmars insatser riktade mot återgång eller
inträde på arbetsmarknaden. Roslagen har 56 lokala insatser registrerade i katalogen. Utöver
dessa finns ytterligare 65 regionala insatser. Alla kommuner har minst två insatser registrerade.
Snittet är sex insatser per kommun. Flest har Norrtälje med 14 insatser. Under året har katalogen
använts av 68 unika personer.
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1.6. Väsentliga personalförhållanden
Samordningsförbundet är inte egen arbetsgivare utan lånar in all sin personal från medlemsparterna som sen fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna. Kansliet har en förbundschef
på heltid samt en samordnare och ekonom som arbetar på timme. Ingen sjukfrånvaro
registrerad i kansliet. Förbundschefen återgick heltid i tjänst i början av året efter en
föräldraledighet och minskade ner till deltid (80%) under hösten. Tre dagar uttagna för vård av
barn.

1.7. Förväntad utveckling
Pandemin fortsätter in i 2021 och kommer fortsätta påverka verksamheten. Pandemin
kommer att ge en del bestående effekter i ex digitalisering och genomförande av distansmöten för förbundets olika grupper.
Behovet av arbetsträningsplatser förväntas fortsätta och MIA vidare Roslagens styrgrupp
kommer ansöka om ytterligare medel till arbetsträningsplatser även under 2021.
Kartläggningen som genomförs varje vår kommer bli svårare 2021 då statistiken som ligger
till grund för den är från 2019. Förbundets målgrupp har troligen påverkats av pandemin
vilket inte återspegla sig i 2019´s statistik.
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7. Styrelsens underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
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Bilaga 1 Beskrivning och utvärdering operativa individinsatser
ESF projektet MIA- Roslagen (pågående insats sedan 2016)
Projektet MIA Vidare är ett förlängningsprojekt av MIA Roslagen och har likvärdiga målgrupper
och arbetsmetoder och beskrivs nedan tillsammans.
Förbundet driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län ett länsövergripande projekt , MIA (mobilisering inför arbete) finansierat av europeiska
socialfonden. Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Roslagen är ett av
dem. Projektets genomförandefas startade den 1 april 2017 och löpte t.o.m. maj 2020. Den
operativa delen av projektet förlängdes from juni 2020 till och med sept. 2022.
Läs mer på www.miaprojektet.se
Projektets målgrupp: Personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma
vidare till arbete eller studier.
Projektets övergripande mål Mia / MiA vidare
är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden
ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning.
•Att 240/330 personer erbjuds insatser i projektet. Vilket inkluderar planering, kunskap
om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov, vilket bidrar till att
de närmar sig arbetsmarknaden.
•Att minst 30 / 25 procent av deltagare en ökad egen försörjning genom arbete eller studier
•Att minst 40/30 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande
insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.
Delprojektets metod är att deltagarna först kommer i kontakt med inremitteringsteamet
i MIA, genom remiss från handläggare eller genom egenanmälan. Teamet består av representanter från Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-kassan. De träffar den
potentielle deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare och kartlägger deltagarens
behov, önskemål och förutsättningar. I samråd med deltagaren och handläggare erbjuder
teamet lämplig insats. MIA Roslagen erbjuder följande insatser:
• Förrehabiliterande/motiverande kurs (4 ggr/år)
• Individuellt stöd utifrån metoderna Case Management (CM), Supported Employment (SE),
Individuell Placement and Support (IPS) eller Motiverande samtalsteknik (MI)
• Arbetsträning/arbetsprövning på Arbetsintegrerande sociala företag (ASF).
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Effektstudien av MIA projektet.
Vart kom deltagarna ifrån?
Fler än dubbelt så många kvinnor som män är anvisade från Försäkringskassan till projektet (51
kvinnor, 22 män) medan . fler män än kvinnor kommer från kommunen (41 män, 34 kvinnor).
Projektet arbetade främst med deltagare remitterade från Försäkringskassan (73), Arbetsförmedlingen (20) och kommuner (76). Men deltagare har även anmälts från vården (27) och
via egen remittering (7). Flest deltagare var boende i Österåker (86) och Täby kommun (76),
beroende på att dessa kommuner var med från projektstart 2017. De övriga kommunerna
Danderyd (5), Vaxholm (4), Vallentuna (9) och Norrtälje (23) anslöt till projektet hösten 2019.
Pandemin som kom under våren 2020 orsakade dels färre deltagare, dels att de nyanslutning
kommunerna inte kunnat remittera in deltagare i planerad omfattning. Se tabell 2.
Vilka insatser fick deltagarna?
Observera att deltagare kan ha haft parallella insatser och haft flera olika, se tabell 3
Steg förflyttning
Störst förflyttning från kommuner med 73 % och minst från Försäkringskassan med 40 %.
Förändring av kostnader
Efter MIA Roslagen har offentliga kostnader för deltagarnas försörjning sänkts till 86 %. Från
1,71 mkr till 1, 41mkr. Vilka parametrar har påverkat?
•Genus, till 92 % för 52 kvinnor och 71 % för 38 män
•Tid i offentlig försörjning har den största sänkningen har skett vid 0-3år (till 76%).
•Insatser (under projektets två första år)
Arbetsträning hos Arbetsintegrerande sociala företag, med en kostnadssänkning till 69 %.
• Insatser (under projektets sista två år)
Kombinationen individuella stöd/kurser, (13 deltagarna) kostnaderna gått ner till 65 %.
Kombination individuellt stöd/kurser/arbetsträning (11 deltagare) kostnaderna gått ner till 74
%.
Övrigt noterbart
Vi kan konstatera att av projektets 33 deltagare som avslutats till arbete och studier har 9
(27 %) remitterats in från vården, vilket kan ses i förhållande till att vården har remitterat in 27
(13 %) av projektets totalt 203 deltagare.

Tabell 3

Tabell 2
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Bilaga 2 Beskrivning Strukturpåverkandeinsatser
De strukturpåverkande insatsernas övergripande mål är att de ska bidra till att utveckla
samverkan, effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Detta för att
sekundärt leda till att medborgare, i behov av ett samordnat stöd, får bättre förutsättningar
att försörja sig själva.

Strukturella insatser
Kartläggning och behovsanalys (pågående insats sedan jan 2019)
I samband med att förbundet utvidgades genomfördes en kartläggning och behovsanalys
under våren för att identifiera gemensamma behov- och utvecklingsområden.
Vårddialog (pågående insats sedan 2016)
Insatsansvarig tillsattes under hösten 2019. Uppdraget är att fokusera på att utveckla
samarbetet med psykiatrin i första hand. Informera om samordningsförbundet och pågående
projekt inom förbundet som kan erbjudas på individnivå.
Gemensamma forum (pågående insats sedan 2015)
Insatsen syftar till att medlemmars tjänstemän får gemensam information och en gemensam
kompetens-utveckling men även att bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur samt
att främja kunskap om varandras verksamhet.
Digital insatskatalog (pågående insats sedan 2017)
För att bidra till ett effektivare arbetssätt och göra det enklare att hitta de stödåtgärder som
finns hos olika medlemmar är förbundet sedan 2017 ansluten till Samordningsförbundet
Centrala Östergötland digitala insatskatalog. Det är en katalog som samlar insatser som finns
inom de anslutna samordnings-förbundens geografiska område. I katalogen kan handläggare
och deltagare söka insatser riktade till olika målgrupper.
Arbetsgrupp Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (pågående insats sedan 2018)
En arbetsgrupp bestående av huvudsak operativa handläggare som träffas och processar fram
teman för kunskapsseminarier inom tema ”sjukskrivna utan sjukpenning” som är riktade till
medlemsparters tjänstemän.
Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) (pågående insats sedan 2015)
Anledningen till att Förbundet stödjer utvecklingen av lokal ASF är att dessa företag ses som en
möjlig väg för medborgaren att närma sig egen försörjning. Förbundet deltar i regionala
nätverk samt ett samarbete med ESF-projektet ”Kugghjulet”. Lokalt har förbundets
individsinsats MIA genomfört regelbundna träffar med verksamhetsledarna på lokala ASF.
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Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm
och Stockholm nordost kommunerna Danderyd, Norrtälje,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun
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Kommunfullmäktiges presidium
Karin Enström, ordförande
Rickard Gille, 1:e vice ordförande
Mailis Dahlberg, 2:e vice ordförande

Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet år
2020 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga
om anmärkning och ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2020 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen och
nämnderna.
2. Ansvarsfrihet beviljas för 2020 års verksamhet för ledamöterna i direktionen i Storstockholms
brandförsvarsförbund.
3. Ansvarsfrihet beviljas för 2020 års verksamhet för ledamöterna i Samordningsförbundet
Roslagen.
4. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller
vägras. Beslutet ska som huvudregel motiveras.
Om revisorerna har riktat anmärkning mot ett kommunalt organ eller en enskild ledamot
måste fullmäktige synligt ta ställning till om kommunfullmäktige delar uppfattningen att
anmärkning bör riktas. Det beslutet ska motiveras. Fullmäktige får också på egen hand göra
bedömningen att en anmärkning skall riktas mot ett organ eller någon viss person, även om revisorerna
inte funnit anledning att göra det. Även ett sådant beslut ska motiveras.
Frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av kommunfullmäktiges presidium enligt
37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Revisionsberättelsen för år 2020
Kommunfullmäktiges presidium har mottagit revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna framför:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Att styrelsen och nämnderna sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, med undantag av stadsbyggnadsnämndens
tillsynsverksamhet och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av bygg- och
anläggningsprojekt.
Att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig även om vissa brister har
uppmärksammats, vilka framgår av revisorernas redogörelse 2020.
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Att stadsbyggnadsnämnden, trots att nämnden 2020 beslutat om en åtgärdsplan och i övrigt
försökt prioritera tillsynsverksamheten inte har minskat ärendebalansen. Med anledning av
detta förhållande riktar revisionen nu kritik mot stadsbyggnadsnämnden.
Att kommunstyrelsen inte fattat något beslut, i de delar som styrelsen ansvarar för, med
anledning av den genomlysning som genomförts av stadsbyggnadsförvaltningen.
Under 2019 noterade revisionen brister i kommunens kontroll av privata utförare och stadens
underhåll av gator och vägar, fastigheter, kajer samt brygganläggningar. Revisorerna har noterat
att kommunstyrelsen stärkt kontrollen av privata utförare och att nämnden för teknik, fritid och
kultur har prioriterat arbetet med att förstärka system och rutiner för underhållsplanering och
att man också inventerar kaj- och bryggläggningar.
Revisorerna anser att stadens redovisning av sin kostnadseffektivitet, gärna i jämförelse med
andra kommuner bör utvecklas i bland annat årsredovisningen.
Överförmyndarnämnden behöver inför 2021 stärka sin styrning och uppföljning av
verksamheten.

Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2020. Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna i Storstockholms brandförsvar tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Revisorerna i Samordningsförbundet Roslagen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för förbundets ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas uppfattning.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse år 2020- sammanfogad
Revisionsberättelse och granskningsrapport SSBF 2020- Sammanfogad
Revisorsberättelse Samordningsförbundet Roslagen 2020
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363

364

365

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (1)
Granskning av årsredovisning 2020 (2)
Grundläggande granskning 2020 (3)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser från de sakkunniga
revisorerna i bolagen (4.1–4.5)
Fördjupade granskningar inom Vaxholms stad (5.1–5.8)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och revisionsberättelser från
yrkesrevisorerna i bolagen
4.1 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
4.2 Vaxholms Smeden 3 AB
4.3 Roslagsvatten AB
4.4 Vaxholmsvatten AB
4.5 Rindö skoltomt AB

Fördjupande granskningar inom Vaxholms stad
5.1 Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och -utbetalningar
5.2 Granskning av intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal
5.3 Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
5.4 Förstudie: Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården
5.5 Förstudie: Service och tillgänglighet
5.6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31
5.7 Granskningsrapport Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd
5.8 Grundläggande granskning Överförmyndarnämnden
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Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020
Under verksamhetsåret 2020 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för
granskningarna har varit att pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna har varit tillräcklig.
Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige med ett anslag för år 2020 på 780 tkr.
Revisorer för granskning av 2020 års verksamheter har varit:
Anders Haglund, ordförande
Ingrid Ekstedt
Jan Eriksson
Elisabeth Oldengren
Tommy Nee
Lars Siggelin
Ingemar Visteus
Revisionen utförs på Kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med biträde
av yrkesrevisorer inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. För fullgörande
av revisionen har revisorerna biträtts av PwC.

Lekmannarevision
Granskningen av Vaxholms Vatten AB har utförts av lekmannarevisor Anders Haglund.
Granskningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har utfört
av lekmannarevisor Jan Eriksson.
Roslagsvatten AB har granskats av lekmannarevisor Anders Haglund tillsammans med utsedda lekmannarevisorer i Ekerö, Knivsta, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtliga
granskningar har skett tillsammans med yrkesrevisor.
Granskningarna har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att lekmannarevisorerna planerat och genomfört granskningarna för att i rimlig grad försäkra sig om att bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
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misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig. Granskningarna har utgått från de beslut bolagens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheterna håller sig inom de ramar som bolagsordningen
anger.
Tabell 1 Sammanställning över lekmannarevisorer i kommunala bolag
Bolag
Roslagsvatten AB
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
Vaxholm Smeden 3 AB
Vaxholmsvatten AB

Lekmannarevisor
Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare)
Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare)
Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare)
Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare)

Gemensamma nämnder
I revisorernas granskningsuppdrag ingår även den med Täby kommun gemensamma nämnden
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) samt den med Värmdö kommun gemensamma Överförmyndarnämnden. Anders Haglund och Tommy Nee har varit kontaktrevisorer mot SRMH och Ingrid Ekstedt och Lars Siggelin har varit kontaktrevisorer mot Överförmyndarnämnden.

Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig
informationsinsamling under 2020:


Verksamhetsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll
och resultat inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller
delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering.



Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning.



Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från
Kommunstyrelsen och nämnderna.



Revisorerna har under revisionsåret 2020 haft 15 sammanträden, slutrevisionen inräknad. Möten har även hållits löpande med ledande politiker och tjänstemän. Under
2020 har dialogmöten genomförts med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen.



Nytt för i år är att revisionen till dessa möten begärt skriftliga svars på de frågeställningar som skickats ut inför dessa möten. Svaren har också förankrats i respektive
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nämnd inför mötena som hållits under året. Syftet med att begära in skriftliga, förankrade svar innan mötena har varit att möjliggöra en fördjupad diskussion vid mötena
och minska risken för missförstånd.


Revisionen har under året haft två överläggningar med kommunfullmäktiges presidium.



Specifika dialoger rörande vissa frågor med Kommunstyrelsens presidium.



Besvarande av frågor från invånare.

Kommunrevisorernas arbetsformer
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i tre delar – planera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m m som ska genomföras av yrkesrevisorer.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Sammanfattning
PwC har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL)1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

1



Staden redovisar ett resultat 33,3 mnkr (för koncernen 35,3 mnkr) vilket är en positiv
avvikelse jämfört med budget om 17, 9 mnkr.



Årets resultat innebär att staden lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i
balans för år 2020.

Kommunallag (2017:725)
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Efter genomförd granskning görs följande bedömning:


Vi bedömer att årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi noterar dock vissa avvikelser mot Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.



Vi bedömer att årets resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Samtliga tre mål uppfylls. Vi bedömer även att de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020 uppnås för året.



Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Avvikelser mot lag och
god redovisningssed har påträffats avseende exploateringsredovisningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för
den ekonomiska förvaltningen.
Av stadens tre övergripande finansiella mål har samtliga tre mål uppfyllts. Verksamhetsmålen
som fullmäktige fastställs uppnås för året. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden har
en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 %
av målen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga
Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. För 2020 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen.

Obligatoriska och fördjupade granskningar samt förstudier
I det följande lämnas korta sammanfattningar av respektive granskning.

Grundläggande granskning
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om den verksamhet som bedrivs av
kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har omfattat följande områden:
 Styrning, kontroll och åtgärder.
 Måluppfyllelse för verksamheten.
 Måluppfyllelse för ekonomin
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Granskning av delårsrapport 2020-08-31
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed, men att struktur och i viss
mån innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbetas i enlighet med lag och god sed.
Stadens resultat för delåret uppgick till 30,7 mkr, vilket var 6,7 mkr högre än samma period
förra året. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och
det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Stadens prognos för helåret
uppgick till 26,9 mnkr, eller 11,5 mnkr bättre än budgeterat. Prognostiserat resultat innebär 3,8
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning, att jämföra med målet på 2
procent. Vår bedömning var att kommunen utifrån sitt prognostiserade resultat skulle klara balanskravet.
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma
om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vår bedömning var att resultatet enligt delårsrapporten var förenligt med de av fullmäktige
fastställda finansiella målen. Vår bedömning var att samtliga av de tre finansiella målen skulle
uppnås för helåret. Vad gäller de verksamhetsmässiga målen byggde den rapporterade
måluppfyllelsen på prognoser som vi inte tagit del av. Vi kunde därför inte göra någon annan
bedömning av måluppfyllelsen än Kommunstyrelsen.
I vårt utlåtande som lämnades till fullmäktige tog vi, förutom bedömningen rörande måluppfyllelsen upp följande punkter. Den första punkten avsåg den stora ärendebalansen som vi noterades i revisionsberättelsen 2019 att tillsynsverksamheten inom Stadsbyggnadsnämnden inte
skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vi konstaterar nu att antalet ärenden ökat från 191 ärenden
1/1 2020 till 232 ärenden 31/8 2020. Vi har vidare tagit del av en nyligen genomförd genomlysning av bygglovs- och tillsynsverksamheterna. Mot bakgrund av detta förutsätter vi att
Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen snarast fattar relevanta beslut och att dessa genomförs utan dröjsmål i syfte att åtgärda de identifierade problemen. Vår andra punkt avsåg de
tillfälliga bygglov som löpt ut, avseende ett antal tillfälliga skol- och förskolepaviljonger, som
vi förutsätter att Kommunstyrelsen hanterar så att likande situationer inte uppstår framgent.
Revisorerna lämnade, efter genomförd granskning, ett utlåtande över delårsrapporten till kommunfullmäktige.
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Intern kontroll i system och rutiner
I syfte att bedöma den interna kontrollen i system och rutiner samt om redovisning överensstämmer med lagstiftning och god redovisningssed har följande fördjupade granskningar genomförts:

Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och -utbetalningar
(Kommunstyrelsen)

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern
kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte har
en helt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Bedömningen baseras på att:


Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara tillfredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista påvisade dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister vilka fanns med på varningslistan.



Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar
av fasta data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exempelvis genom kontroll av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av
Inyett betalningsservice.



Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg
av leverantörer medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret.
För att hålla registret aktuellt ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara
passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll påvisade dock bristande efterlevnad kring
denna rutin.



Det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.



Det finns ett systemstöd för att följa upp och säkerställa att betalning görs i tid. Det
finns både automatiska kontroller i form av mailutskick till berörda attestanter samt
”mänsklig” interaktion från ekonomienheten vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i tid.
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Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på
bland annat Svensk handels varningslista.



Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade
dubbelt i leverantörsregistret.

Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige för kännedom. Svar har inkommit.

Intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal
(Nämnden för teknik, fritid och kultur)

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en
tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid
och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyresoch arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.
Bedömningen baseras på att:


Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot
konstatera att det saknas policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.



Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och
arrenden. Utöver detta har kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa à jour
vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovsgranskning påvisar att kontraktslistan
är aktuell.



Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket
vi bedömer vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.



Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och
avstämningsrutiner som fungerar och efterlevs.
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Efter genomförd granskning rekommenderades nämnden för teknik, fritid och kultur att:


Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning
av arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande.



Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka
transparensen. I dagsläget anges endast namn.



Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.

Rapport översänd till Nämnden för teknik, fritid och kultur för yttrande och till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom. Svar har inkommit.

Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
(Kommunstyrelsen)

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi
och kvalitet.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Bedömningen bygger på de åtta revisionsfrågor som besvarats inom ramen för granskningen.
Vi anser att identifierade brister är allvarliga och att det är av synnerligen stor vikt att kommunstyrelsen snarast vidtar adekvata åtgärder för att säkerställa genomförandet av framtida
bygg- och anläggningsprojekt.
Efter genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att:


Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande dokument.



Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en total
kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget.



Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och anläggningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som skall
ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt
till vem den skall presenteras.)
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Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande utvärdering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid genomförande av
bygg- eller anläggningsprojekt.



Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som har
rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k. ÄTOR)
under genomförandeprocessen.

Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige för kännedom. Svar har inkommit.

Förstudier
En förstudie syftar till att ge oss revisorer ett underlag i angelägna frågor för vidare bedömning
av om en fördjupad granskning ska genomföras. Under året har två förstudier genomförts i
vilka vi gjort bedömningen att det inte varit aktuellt med några fördjupade granskningsinsatser
under året. Däremot har vi delgett berörda nämnder resultatet och ställt kompletterande frågor.

Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården
(Socialnämnden)

I förstudien konstateras att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i
HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet genom utredning, insatser
och uppföljning. Vidare konstateras att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerställer att placeringsbeslut omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförandeplan upprättas och revideras.
Det framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det
framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar del av en samlad redogörelse för avvikelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserapportering i individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut.
Utifrån gjorda iakttagelser konstaterades att det inte föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård. Däremot skickades följande frågeställningar till socialnämnden för besvarande.


Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden del av dessa kvalitetsuppföljningar?



Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem
för vård och boende etc. för barn- och unga?



Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i
kommunen har tillräcklig kompetens?
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Tillfredsställande svar har inkommit från nämnden. Förstudie har även översänts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.

Service och tillgänglighet
(Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur, Stadsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden)

I förstudien konstateras att det finns riktlinjer som berör området och att det finns mål kring
service och tillgänglighet fastställda i Mål och budget.
Målen följs upp inom ramen för stadens mål- och budgetprocess. Uppföljning av målen som
avser service och tillgänglighet görs bl.a. genom olika enkätundersökningar som redovisas på
en aggregerad nivå i delårsrapport och årsredovisning.
Nämnderna följer upp sina mål och vid avvikelse redovisas en handlingsplan med aktiviteter
för att nå målet. Inom ramen för budgetprocessen och nämndernas yttrande över mål och budget 2021 beskriver SBN och KS som inte når sina mål varför måluppfyllelsen ser ut som den
gör och vilka åtgärder som ska vidtas/ vidtagits. Enheterna på KLK följer var och en upp planerade aktiviteter (för att nå målet om tillgänglighet och service) i verksamhetssystemet Stratsys.
Utifrån gjorda iakttagelser konstaterades att det inte föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende kommunstyrelsens och nämndernas arbete med
service och tillgänglighet. Däremot skickades följande frågeställningar till nämnderna utom
kommunstyrelsen för besvarande.



Hur arbetar nämnden för att leva upp till medborgarnas krav på en hög tillgänglighet
och ett gott bemötande?
Hur ser arbetet ut i praktiken på enhetsnivå med frågor rörande exempelvis svarstider
på telefon och e-post, telefondisciplin m.m.?

Tillfredsställande svar på dessa frågeställningar har inkommit. Förstudie har även översänts
till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.
Vaxholm den 26 mars 2021
Anders Haglund

Ingrid Ekstedt

Jan Eriksson

Elisabeth Oldengren

Tommy Nee

Lars Siggelin

Ingemar Visteus
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Sammanfattning och
bedömning
PwC har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge stadens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Grundat på vår granskning har det inte
framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsredovisningen
inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Vi noterar dock vissa avvikelser mot LKBR
och RKR:s rekommendationer.
Kommunen lever upp till kommunallagens
krav på en ekonomi i balans för år 2020.

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende god
ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt
Grundat på vår granskning av
årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som
ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

2

382

Styrelsen lämnar en sammanfattande
bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för år 2020.
Är
räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande. Vissa mindre, ej väsentliga,
avvikelser mot lag och god redovisningssed
har påträffats.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och stadens ekonomiska ställning.
Staden skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
staden, hade påverkat dennes bedömning av staden. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med SKYREV:s
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Det är tjänstemannabehandlad årsredovisning som har granskats. Den granskade
årsredovisningen behandlas av kommunstyrelsen 2021-03-25 och fullmäktige behandlar
årsredovisningen 2021-04-19.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak kraven enligt LKBR och RKR:s
rekommendationer.
Kommunen avviker mot lag och god sed avseende:
-

Ett av rubriknamnen i förvaltningsberättelsen är felaktig enligt rubriksättningen i 11 kap
1-13 §§ LKBR och RKR R15.

-

Väsentliga förändringar har inte kommenterats eller härletts till verksamheter i nämnder
eller kommunala koncernföretag under rubriken ”Översikt över verksamhetens
utveckling” enligt RKR R15.

-

Upplysningar om viktiga förhållanden inkluderar inte konsekvensbeskrivningar samt
analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder enligt RKR R15, det finns dock med under rubriken
”Finansiell analys”. Även om upplysning avseende finansiella risker framgår av
förvaltningsberättelsen så kommenteras inte hur dessa risker ska hanteras. Vidare
lämnas inte upplysning om den kommunala koncernen.

-

Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunen anges, dock inte för
kommunkoncernen, vilket ska lämnas enligt RKR R15.

-

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för
förvaltningen av pensionsmedel, vilket ska lämnas enligt RKR R15.

-

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om kommunens förväntade utveckling,
dock inte för den kommunala koncernens, vilket ska lämnas enligt RKR R15.

-

Balansräkningen är inte uppställd i enlighet med 6 kap 2-3 §§ LKBR vad gäller rubriken
”Panter och ansvarsförbindelser”.

-

Upplysningen lämnas inte om analys över upplåningens förfallostruktur enligt RKR R7.

Vi ser även vissa mindre avvikelser vad gäller om upplysningar i not avseende
exempelvis RKR R2 (Intäkter) och RKR R5 (Leasing).
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
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Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi noterar dock vissa avvikelser mot LKBR och RKR:s rekommendationer, se ovan.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

God ekonomisk hushållning
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.
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.

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och
indikatorer.
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.
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. För indikatorer
som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents
negativ avvikelse. För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde
aggregeras måluppfyllelsen för nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett
cirkeldiagram.
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.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att samtliga
finansiella mål är uppfyllda.
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Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats. Vid granskningen av kommunens årsredovisning har dock följande avvikelser
mot LKBR och god sed noterats:
•

Intäkter hänförligt till statsbidrag om ca 1,5 mnkr har inte intäktsförts i enlighet med RKR
R2. Detta innebär en negativ resultatpåverkan om ca 1,5 mnkr.

•

Uppbokade exploateringsintäkter om ca 2,6 mnkr borde enligt vår bedömning utifrån
tillhandahållna underlag ha intäktsförts enligt RKR R2 (Skutvikshagen och
Pålsundsstrand). Detta innebär en negativ resultatpåverkan om ca 2,6 mnkr. Vi noterar
att det finns en historik av nettoredovisning av exploateringsintäkter och
exploateringskostnader samt att de inte fullt ur är lätta att spåra. Adekvat
exploateringsredovisning saknas för vissa av exploateringsprojekten.

•

Ett klassificeringsfel av uppbokade exploateringsintäkter där ca 10,2 mnkr borde
klassificeras som kortfristig istället för långfristig skuld.

•

Nettoredovisning förekommer på ett skuldkonto som innebär ett balansomslutningsfel
om ca 4,6 mnkr. Hanteringen medför dock ingen resultatpåverkan.

•

Två pågående projekt om sammanlagt ca 0,5 mnkr borde ha aktiverats. Hanteringen
medför ingen väsentlig resultatpåverkan.

•

Upprättat säkringsdokument över stadens säkringsredovisning bör uppdateras enligt
RKR R8.

Totalt uppgår de resultatpåverkande avvikelserna ovan till ca 4,1 mnkr. Avvikelserna
bedöms som ej väsentliga och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vissa mindre, ej väsentliga,
avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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2021-03-15

Richard Moëll Vahul

Carin Hultgren

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan och årets revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Grundläggande granskning 2020 (3)

391

Sammanfattning - Kommunstyrelsen
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Kommunstyrelsen kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Kommunstyrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +0,3 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c,
4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2020.
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Sammanfattning - Socialnämnden
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Socialnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +6,1 mnkr. Indikatorn
resultatavvikelse budget visar en positiv trend. Vi noterar att ind katorerna för
nettokostnaden för IFO och ÄO uppnås helt medan samma indikator för
LSS-verksamheten inte fullt ut uppnås.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c,
4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2020.
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Granskningsiakttagelser - Socialnämnden
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Revisionell bedömning
a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Ev. noteringar
4 mål och 9 mätbara ind katorer har fastställts avseende kvalitet
och livsmiljö. Merparten (5 av 9) är gröna, två gula/delvis och
röda dvs inte uppfylld till någon del. För merparten av
indikatorerna redovisas en positiv trend/utveckling.
De mål/indikatorer som inte uppnås avser vuxna
biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd och
brukarnöjdheten i äldreomsorgens särskilda boenden. Nämndens
åtgärdsplan omfattar aktiviteter för att komma till rätta med detta
men har inte fått avsedd effekt under året. Arbetet fortgår enligt
belsutad åtgärdsplan 2021.

b) Når nämnden uppsatta mål för
ekonomin?

4 mål och lika många indikatorer har fastställts inom ekonomi.
4 indikatorer (75% grönt och 25% gult). Nettokostnadsavvikelse
uppnås för IFO och ÄO men inte LSS (gult). Positiv
budgetavv kelse totalt (resultat) 6,1 mnkr.
Resultatet förklaras främst av färre HVB-barnplaceringar och
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd (IFO) och kompensation
för Covid-relaterade kostnader (ÄO). Underskottet LSS förklaras
främst av kostnader inom socialpsykiatrin.
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Sammanfattning - Barn- och utbildningsnämnden
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Barn- och utbildningsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +1,6 mnkr, efter
korrigering för volymförändringar (innan 4,0 mnkr). Indikatorn resultatavvikelse budget
visar en negativ trend. Vi noterar att indikatorerna (nettokostnad) för grundskola och
förskola inte uppnås.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c,
4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2020. Nämnden fick ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att ta
fram åtgärder för att nå en budget i balans. Vi kan inte se att någon sådan åtgärdsplan
har behandlats i nämnd.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●

Vid prognostiserade underskott bör en tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt som den
verksamhetsmässiga. Åtgärdens beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så
att avsedd effekt uppnås.
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Granskningsiakttagelser - Barn- och utbildningsnämnden
Revisionsfrågor

Revisionell bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2020 (BUN 190916 §84)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Deta jbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200210 §4)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Mål och budget 2020 (BUN 190916 §84)

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Deta jbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200210 §4).

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 3 mål med 11 indikatorer.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Ja. Ett mål med 4 mätbara indikatorer.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Nämnden redovisade en negativ budgetavvikelse i uppfö jning per februari. Främst
hänförbar till förskoleverksamheten i egen regi. Nämnden fick i uppdrag av KS att ta
fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans och redovisa densamma i
samband med tertial 1. Åtgärdsplaner tagits fram. Resultat mot driftbudget: +1,6
mnkr, efter korrigering för volymförändringar (innan 4,0 mnkr).

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser - Barn-och utbildningsnämnden
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Revisionell bedömning
a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Ev. noteringar
3 mål och 11 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet
och livsmiljö.
Fem ind katorer är helt uppfyllda med en positiv trend för tre och
en oförändrad för övriga två. För de sex indikatorer som delvis
uppnås/gula är trenden nedåtgående för tre och oförändrad för
övriga tre. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.
I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter för att
öka andelen inköp av ekologiska livsmedel i verksamheterna.
Indikatorn uppnås under året. Övriga aktiviteter omfattar det
ekonomiska målet, se nedan.

b) Når nämnden uppsatta mål för
ekonomin?

Ett mål och 4 indikatorer har fastställts inom ekonomi. 50% grönt
och 50% rött, negativa avvikelse inom förskola och grundskola.
Befarade underskott uppmärksammades redan i början av året
och åtgärder har vidtagits under året. Nämnden redovisar en
positiv budgetavv kelse totalt (resultat) 1,6 mnkr efter korrigering
för volymförändringar (innan 4,0 mnkr).
Två röda indikatorer avseende ekonomi redovisas, en inom
grundskola och en inom förskola. Fastställd åtgärdsplan omfattar
ett antal aktiviteter för att nå en budget i balans. Åtgärder har
vidtagits under året i form av organisationsöversyn och översyn
av lokalbehov bland annat. Däremot omfattar inte åtgärdsplanen
och vidtagna åtgärder någon beskrivning av vilken effekt dessa
bedöms få. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga för att nå en
budget i balans.
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Sammanfattning - Nämnden för teknik, fritid och kultur
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Nämnden för teknik, fritid och kultur kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: +2,9 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c,
4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2020.
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Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och
kultur
Revisionsfrågor

Revisionell bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2020 (TFK 190919 §38)
(IK-plan 2020 §39)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Deta jbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200406 §13)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 5 mål med 10 mätbara indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Ja. Ett mål med 1 mätbara indikatorer.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. tgärdsplanen delges
kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till
nämnden under året.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut.
Åtgärder för att öka användandet av eko. livsmedel. samt effektiviseringar inom
skola/fsk, omorganisation och lokalanvändning avveckling och samnyttjande av fsk.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Nämnden har under hela året prognostiserat positiva budgetavvikelser på total nivå.

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och
kultur
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Revisionell bedömning
a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Ev. noteringar
5 mål och 10 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet
och livsmi jö.
Tre indikatorer är helt uppfyllda med en positiv trend för två
nedåtgående. För sju indikatorer som delvis uppnås/gula
uppåtgående för en, oförändrad för två och nedåtgående för övriga
fyra. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.
I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår inga aktiviteter
avseende de verksamhetsmässiga målen.

b) Når nämnden uppsatta mål för
ekonomin?

Ett mål och en indikator har fastställts inom ekonomi. Indikatorn en
resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva
budgetavv kelsen om 2,9 mnkr (+5,8 %).
Resultatet förklaras av lägre elkostnader (nytt avtal) , lägre
kostnader löpande underhåll samt lägre lönekostnader
(sjukskrivningar) som kompenserats med statsbidrag.
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Sammanfattning - Stadsbyggnadsnämnden
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Stadsbyggnadsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på
ett ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2020. Resultat mot driftbudget: -1,2 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c,
4a-d

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2020. Vi noterar dock att åtgärder vidtas men dessa har inte gett avsedd effekt under
året. Nämnden fick ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att ta
fram åtgärder för att nå en budget i balans. Vi kan inte se att någon sådan åtgärdsplan
har behandlats i nämnd.

Rekommendation
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
●

Vid prognostiserade underskott bör en tydlig åtgärdsplan tas fram med en konsekvensanalys som omfattar såväl ekonomisk effekt som den
verksamhetsmässiga. Åtgärdens beslutas av nämnd och följs upp och analyseras under året i syfte att bedöma att tillräcklig åtgärder vidtas så
att avsedd effekt uppnås.
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Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden
Revisionsfrågor

Revisionell bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2020 (SBN 190918 §66)
Nämnden delegerar till FC se över tillsynstaxan max ökning 10 %. (IK-plan 2020
§67)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Deta jbudget och upphandlingsplan 2020-2021 (200129 §2)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja, utgår från Agenda 2030, totalt 3 mål med 5 mätbara ind katorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Ja. Ett mål med 2 mätbara indikatorer.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Ja. Mätbara indikatorer finns kopplade till målen.

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

Centralt framtagna anvisningar för T1, tertial, T 2 samt boklsut används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja. I samband med att årsbokslutet behandlas av nämnden finns särskild
åtgärdsplan framtagen för de mål/indikatorer som inte uppnås. Åtgärdsplanen
delges kommunstyrelsen och följs därefter upp i samband med tertialrapportering till
nämnden under året.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Ja, åtgärdsplan T1, T2 samt bokslut.
Ett flertal åtgärder avseende bygglovsprocessen samt åtgärder för att få ekonomin i
balans.
Följer upp driftsbudget netto.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Nämnden har under hela året prognostiserat negativ budgetavvikelser på total nivå
på ungefär samma nivå 850 tkr, 1 mnkr resp 1,2 mnkr). Åtgärder vidtas men har
inte gett avsedd effekt fullt ut. Värt att notera är att utfallet försämrats jämfört med
209 såväl som 2018.

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Revisionell bedömning
a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Ev. noteringar
3 mål och 5 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet
och livsmi jö.
En av indikatorerna som avser handläggningstiderna uppnås
(handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut) och har en
positiv trend. Tre är gula/uppnås delvis med två indikatorer som har
en uppåtgående trend och en en nedåtgående trend. En ind kator
uppnås inte, men har en positiv trend. indikatorn avser kundnöjdhet
bygglov.
I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter avseende
de verksamhetsmässiga målen som inte bedöms nås bland annat
bygglovs- och handläggningsprocessen.

b) Når nämnden uppsatta mål för
ekonomin?

Ett mål och 2 indikatorer har fastställts inom ekonomi. Ingen
indikator uppnås.
Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr (-20%).
Självkostnadstäckningsgraden uppnås inte heller. Noteras bör att
det pågår en diskussion kring hur detta mått ska mätas.
Två röda indikatorer avseende ekonomi redovisas, en avser
budgetavv kelse total och den andra självkostnad. Fastställd
åtgärdsplan omfattar ett antal aktiviteter för att nå det ekonomiska
målet, en budget i balans. Åtgärder har inte fullt ut gett avsedd
effekt fullt ut. Värt att notera är att utfallet försämrats jämfört med
2019 såväl som 2018.
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Granskningsrapporter från
lekmannarevisorerna och
revisionsberättelser från
yrkesrevisorerna i bolagen (4.1–4.5)
4.1 Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
4.2 Vaxholms Smeden 3 AB
4.3 Roslagsvatten AB
4.4 Vaxholmsvatten AB
4.5 Rindö skoltomt AB

415

416

417

418

419
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Lekmannarevisorerna i Roslagsvatten Aktiebolag
Till kommunfullmäktige i Österåker,
Vallentuna, Ekerö, Vaxholm, Knivsta, Täby
och Danderyd
Till årsstämman i Roslagsvatten Aktiebolag,
org.nr 556142-2394
Granskningsrapport för år 2020
Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har
biträtts av EY i vår granskning.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll
och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning.
Under året har vi träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera oss om utvecklingen i
verksamheten. Vi har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för att stämma av våra
respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom styrelseprotokoll och andra
väsentliga styrdokument.
Under året har en fördjupad granskning genomförts av bolagets strategiska inköp- och upphandlingsprocess.
Granskning har visat att det pågår ett arbete för att ytterligare utveckla och förbättra den interna kontrollen
rörande denna process, vilket är positivt. Granskningen har omfattat stickprovskontroller rörande
upphandlingar och direktupphandlingar under 2020. Vår sammanfattande bedömning att bolagets
upphandlingar, i huvudsak, genomförs på ett ändamålsenligt sätt medan den interna kontrollen inte bedöms
vara helt tillräcklig mot bakgrund av att direktupphandlingar inte fullt ut dokumenterats på ett ändamålsenligt
sätt under året. Vi har för avsikt att följa upp det pågående utvecklingsarbetet framgent.
Föregående år påtalade lekmannarevisionen brister i det strategiska underhållet av anläggningstillgångar. Årets
granskning har visat att bolaget vidtagit flera åtgärder för att stärka ändamålsenligheten rörande det
strategiska underhållet , vilket lekmannarevisionen ser positivt på. Vi har dock inte kunnat utläsa av protokollen
att styrelsen fattat några aktiva beslut med anledning av de brister som lekmannarevisorerna noterat
föregående år. Vi har således för avsikt att ytterligare följa upp detta väsentliga arbete även kommande år.
I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler som styrelsen har att beakta i sin styrning. I
lekmannarevisionens granskningsrapporter tidigare år har bedömningen varit att styrelsen inte på ett
tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningens förvaltningsberättelse redogjort för huruvida gällande ägardirektiv
uppfylls eller inte. I årets förvaltningsberättelse redogör styrelsen för sin bedömning att kostnadseffektivitet
enligt ägardirektiven uppnås samt på vilka grunder styrelsen bygger denna bedömning på. Vi ser positivt på
detta. Vi förutsätter dock en fortsatt utveckling av detta område där också jämförelser med andra, jämförbara
VA-huvudmän redovisas i syfte att utvärdera kostnads-effektiviteten i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag,
där så är möjligt och relevant.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.
Åkersberga den 8 april 2021
Anders Haglund
Av fullmäktige
i Vaxholms stad
utsedd lekmannarevisor

Jan Olsson
Av fullmäktige
i Ekerö kommun
utsedd lekmannarevisor

Claes-Robert Von Post
Av fullmäktige i
Vallentuna kommun
utsedd lekmannarevisor

Jan Winberg
Av fullmäktige i
Österåker kommun
utsedd lekmannarevisor
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Ronny Hellström
Av fullmäktige
i Knivsta kommun
utsedd lekmannarevisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Roslagsvatten AB, org.nr 556142-2394

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Roslagsvatten AB för år 2020.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 2-39. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av Roslagsvatten AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att
disponera. Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

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

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Ernst & Young AB

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vaxholmsvatten AB, org.nr 556483-2987

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av
Vaxholmsvatten AB för år 2020.

årsredovisningen

för

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Vaxholmsvatten ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vaxholmsvatten AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vaxholmsvatten AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vaxholmsvatten AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska
underskrift
Ernst & Young AB

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning
av kommunens interna kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte har en
helt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Bedömningen baseras på bedömningen av respektive revisionsfråga, vilket framgår av kapitel 2
samt sammanfattningsvis nedan.
Revisionsfråga 1: Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?
Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara tillfredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista påvisade
dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister
vilka fanns med på varningslistan.
Svar på revisionsfrågan: Delvis
Revisionsfråga 2: Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data?
Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta
data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exempelvis genom kontroll
av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av Inyett betalningsservice.
Svar på revisionsfrågan: Ja
Revisionsfråga 3: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg av leverantörer
medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret. För att hålla registret aktuellt
ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll
påvisade dock bristande efterlevnad kring denna rutin.
Svar på revisionsfrågan: Nej
Revisionsfråga 4: Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade
attestbehörigheter i ekonomisystemet?
Genomförd granskning visar att det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att
säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.
Svar på revisionsfrågan: Ja
Revisionsfråga 5: Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?
Genomförd granskning visar att det finns ett systemstöd för att följa upp och säkerställa att betalning görs i tid. Det finns både automatiska kontroller i form av mailutskick till berörda attestanter
samt ”mänsklig” interaktion från ekonomienheten vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att
betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i
tid.
Svar på revisionsfrågan: Ja
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på bland
annat Svensk handels varningslista.



Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade dubbelt
i leverantörsregistret.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Inköpskostnader utgör en väsentlig del av Vaxholms stads externa kostnader. Omfattande risker
finns förknippade med inköp och hantering av leverantörsfakturor. I den centrala hanteringen finns
det risk för att registerhållning och hanteringen av leverantörsregistret mm inte alltid fungerar som
avsett. Då ansvaret för inköp, attest och kontering av leverantörsfakturor är decentraliserat finns en
ökad risk för att kontroll av inköp och utbetalningar inte i alla delar har en tillfredsställande följsamhet till tecknade avtal. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i
kontrollerna.
Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga
granskningen, genomföra en granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
●
●
●
●
●

1.3.

Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?
Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fast data?
Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?
Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attestbehörigheter i
ekonomisystemet?
Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av:
●
●

1.4.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Kommunens egna rutiner/riktlinjer

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och revisionsfrågor.

1.5.

Metod

Granskningen har genomförts genom en kvantitativ dataanalys av leverantörsregistret och leverantörsutbetalningar samt intervju med berörda tjänstemän. Kontroll av har även gjorts avseende attester mot attestlistor.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Revisionsfråga 1

Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer?
2.1.1.

Iakttagelser

Av genomförda intervjuer kan vi konstatera att det finns strukturer för initial och löpande kontroll av
leverantörer. Initial kontroll av leverantörer hanteras via upphandlingsenheten i samband med genomförande av upphandling. I samband med det kontrolleras leverantören mot Svensk handels
varningslista, bolagsverket, skatteverket, plus- och bankgirocentralen samt mot CreditSafe. Löpande kontroll av leverantörer fångas genom att kommunen använder Inyett betalningsservice.
Genom användandet av Inyett betalningsservice kontrolleras, enligt uppgift, följande i samband
med betalning: okänd girokoppling, skuldrating, factoring, inaktivt giro, bluffbolag, förekomsten av
dubbletter av leverantörsfakturor/betalningar samt att F-skattsedel finns. Skulle varning ske avseende en utbetalning har kommunen möjlighet att stoppa transaktionen innan den går för betalning.
Den praktiska hanteringen av leverantörsregistret görs av en funktion inom ekonomienheten. Vidare finns det ytterligare tre personer inom ekonomienheten vilka fungerar som ersättare vid frånvaro som har behörighet att registrera leverantörer i leverantörsregistret.
Vi har utfört en kontroll av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista. I verifieringen
noterades två leverantörer i kommunens leverantörsregister som fanns med på svensk handels
varningslista. Leverantörerna har status ”aktiv” och är inte betalspärrade i leverantörsregistret.
Dock kunde vi verifiera att ingen utbetalning skett till de två leverantörerna på varningslistan för
perioden januari till april 2020.

2.1.2.

Bedömning

Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara tillfredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk handels varningslista påvisade
dock att det fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister
vilka fanns med på varningslistan.
Svar på revisionsfrågan: Delvis.
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2.2.

Revisionsfråga 2

Finns det rutiner för att följa upp ändringar av fasta data?
2.2.1.

Iakttagelser

Det finns, enligt uppgift, sammantaget fyra personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta data i leverantörsregistret (1 ordinarie och 3 ersättare). Medarbetarna har full behörighet att lägga upp nya leverantörer och ändra fast data i leverantörsregistret, vilket innebär att en
tvåhandsprincip inte är ett krav.
Kommunen gör inga regelbundna kontroller avseende ändring av fast data, däremot loggar systemet ändringar som skett, av vem och när. Dessa tas inte ut och kontrolleras men finns kvar i systemet per leverantör. Värt att poängtera är att kommunen använder Inyett betalningsservice vilket
medför en kontroll av relevanta uppgifter, såsom betalningsmottagare, i samband med betalning.
Följaktligen finns det kontrollmoment för att identifiera eventuella oegentliga ändringar av fasta
data.
I granskningen har vi begärt in loggar för fem leverantörer. I verifieringen noterades att en leverantör saknade en dokumenterad logg i systemet. Kommunen har efterfrågat förklaring från systemleverantören avseende den uteblivna loggen, men har per granskningstidpunkten inte erhållit svar.
För de övriga fyra leverantörer fanns en tydligt dokumenterad logg där behöriga personer registrerat nya leverantörer och ändrat fast data.

2.2.2.

Bedömning

Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta
data. Kommunen genomför själva ingen kontroll av ändringar av data (exempelvis genom kontroll
av loggar) men kontrollmoment finns genom användandet av Inyett betalningsservice.
Svar på revisionsfrågan: Ja.

2.3.

Revisionsfråga 3

Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsregistret är aktuellt?
2.3.1.

Iakttagelser

Utifrån genomförda intervjuer konstaterar vi att kommunen använder Inyett betalservicetjänsten för
att säkerställa ett aktuellt leverantörsregister. I samband med betalningsfilerna erhåller kommunen
signallistor avseende de leverantörer som ingår betalningsfilen. Beroende på signalerna (tex. bluf-företag eller konkurs) har kommunen som rutin att spärra eller passivsätta leverantören. Ett annat
exempel på när kommunen passivsätter/spärrar en leverantör är när man har missat att leverantören redan ligger i registret, vilket innebär att det skapas en dubblett. När dubbletten upptäcks passivsätts den äldre. Enligt uppgift raderas aldrig en leverantör från kommunens leverantörsregister
då kommunen vill ha möjlighet att kunna gå tillbaka i tiden och titta på fakturor eller annan information.
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Kommunens leverantörsregister består av 10 574 leverantörer. Vi har sökt efter dubbletter i leverantörsregistet och genomfört en stickprovskontroll på 16 stycken av dubbletterna. Dessa stämdes
sedan av mot kommunens system för att verifiera att de var spärrade eller passivsatta, det vill säga
att de båda inte var aktiva i systemet. Av verifieringen framgick att 16 av 16 granskade leverantörer
var dubbelt registrerade med status aktiv. Enligt uppgift berodde detta på ”den mänskliga faktorn”.

2.3.2.

Bedömning

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg av leverantörer
medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret. För att hålla registret aktuellt
ska enligt kommunens rutiner den ena dubbletten vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll
påvisade dock bristande efterlevnad kring denna rutin.
Svar på revisionsfrågan: Nej.

2.4.

Revisionsfråga 4

Finns det en aktuell attestförteckning som stämmer med registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet?
2.4.1.

Iakttagelser

Av reglementet för attest och utanordning (KF § 40/2009) framgår transaktionernas flöde från beslutsattest till granskningsattest och slutligen utanordningsattest. Det framgår tydligt vad som ska
utföras för respektive attestmoment. Vid externa transaktioner får samma person ej utföra mer än
ett attestmoment för respektive transaktion. Vid interna transaktioner skall attestmomenten utföras
av minst två personer.
Kommunen har, utöver reglementet, en tagit fram en lathund på detaljerad nivå med tydliga instruktioner kring hur attest- och kontering sker i ekonomisystemet för respektive attestmoment.
Lathunden finns på Raindanceportalen och är detaljerat beskriven i form av både text och bilder för
att förenkla momenten.
Nya attestförteckningar upprättas varje årsskifte och kontrolleras mot ekonomisystemet av ekonomienheten. Förvaltningschef ansvarar för att attestlistor är uppdaterade, men vi noterar att ingen
totalsignering från förvaltningschef görs för att bedöma om listorna är korrekta. Vidare görs uppdatering av attestblanketter löpande under året vid förändringar där varje attestant registreras med en
tillsvidare behörighet tills någon förändring sker som innebär att attesträtten ska avslutas. Det är
två personer som har behörighet att registrera attestanter i ekonomisystemet, varav en ordinarie
och en ersättare.
Mottagningsattestanter och beslutsattestanter får, enligt uppgift, utbildningar innan de får behörighet i ekonomisystemet. Samtliga medarbetare får utbildning kring attest och kontering och för
samtliga chefer omfattas även beslutsattest. Vidare ger ekonomienheten löpande information kring
attest under året.
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Vi har genomfört en kontrolltestning avseende 15 leverantörsfakturor. Kontroll har gjorts med avseende på dualitet i attest samt avseende att beslutsattesten gjorts av behörighet attestant. Verifieringen är genomförd utan anmärkning. Samtliga fakturor har attesterats av behörig person.

2.4.2.

Bedömning

Genomförd granskning visar att det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att
säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är aktuella.
Svar på revisionsfrågan: Ja.

2.5.

Revisionsfråga 5

Finns det rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?
2.5.1.

Iakttagelser

Samtliga leverantörsfakturor hanteras via kommunens elektroniska flöde i ekonomisystemet. Uppskattningsvis hälften av fakturorna är, enligt uppgift, elektroniska och den andelen ökar allt mer
efter införandet av elektroniska fakturor 2019med anledning av förändring i lag. I kommunen förekommer inga helt manuella underlag, istället scannas underlag in i ekonomisystemet för att sedan
kunna följa samma fakturahanteringsprocess som de elektroniska fakturorna. Utlägg understigande 500 kronor hanteras via lönesystemet och utlägg överstigande 500 kronor går via ekonomisystemet.
I fakturaportalen framgår hur nära förfallotidpunkt varje faktura ligger. Betalningspåminnelser och
inkasso hamnar direkt hos ekonomi. Vid en försenad utbetalning får attestanter en påminnelse från
ekonomienheten via automatiska mail tre gånger dagligen. Om fakturorna trots detta inte betalas
eskaleras ärendet till högre chef. Vid varje bokslut kontrollerar ekonomienheten att inga förfallna
fakturor föreligger.
Under semesterledighet (vecka 20 – vecka 35) föreligger temporära attestlistor för att säkerställa
att samtliga fakturor attesteras och betalas i tid.
Vi har genomfört en kontrolltestning avseende 15 utbetalningar under perioden januari-april 2020 i
syfte att verifiera att fakturorna betalats i tid. Vi har kunnat genomföra uppföljningen för 10 av de 15
utbetalningarna i urvalet. För de resterande fem kunde en verifiering inte göras med anledning av
att underlaget inte bestod av en faktura, utan manuella betalningsunderlag för skolplatser från
utbildningsförvaltningen. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att 6 av 10 verifierade fakturor
betalades i tid. 3 av 10 verifierade fakturor betalades en dag efter förfallodatum, 1 av 10 betalades
en vecka efter förfallodatum.

2.5.2.

Bedömning

Samtliga transaktioner hanteras via det elektroniska leverantörsfakturaflödet varför det finns
systemstöd för att följa upp och säkerställa att betalning görs i tid. Det finns både automatiska kontroller i form av mailutskick till berörda attestanter samt ”mänsklig” interaktion från ekonomienheten
vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll
har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i tid.
Svar på revisionsfrågan: Ja.
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Revisionell bedömning
Mot bakgrund av genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte har en helt
tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.
Den sammantagna revisionella bedömningen baseras på utfallet av genomförd granskning och
bedömningen av de fem revisionsfrågorna.

3.1.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Införa rutiner för att löpande följa upp och betalspärra leverantörer som återfinns på bland
annat Svensk handels varningslista.



Stärka den interna kontrollen för att säkerställa att leverantörer inte är registrerade dubbelt
i leverantörsregistret.

9

441

Bedömningar utifrån revisionsfråga
Nedan presenteras bedömningen av respektive revisionsfråga.

4.1.

Bedömningar mot revisionsfråga

Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1

Delvis
Det finns rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer vilka strukturellt bedöms vara tillfredsställande. Vår avstämning av leverantörsregistret mot svensk
handels varningslista påvisade dock att det
fanns aktiva och ej betalningsspärrade leverantörer i kommunens leverantörsregister
vilka fanns med på varningslistan.

Finns det rutiner för
initial och löpande
kontroll av leverantörer?

Revisionsfråga 2

Ja

Finns det rutiner för att
följa upp ändringar av
fast data?

Det finns ett rimligt antal personer i kommunen som har behörighet att göra ändringar av fasta data. Kommunen genomför
själva ingen kontroll av ändringar av data
(exempelvis genom kontroll av loggar) men
kontrollmoment finns genom användandet
av Inyett betalningsservice.

Revisionsfråga 3

Nej
Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att kommunens modell för upplägg
av leverantörer medför att det kommer finnas många dubbletter i leverantörsregistret.
För att hålla registret aktuellt ska enligt
kommunens rutiner den ena dubbletten
vara passivsatt/spärrad. Vår stickprovskontroll påvisade dock bristande efterlevnad
kring denna rutin.

Finns det rutiner som
säkerställer att leverantörsregistret är
aktuellt?

Revisionsfråga 4

Ja

Finns det en aktuell
attestförteckning som
stämmer med registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet?

Genomförd granskning visar att det finns
aktuella attestförteckningar och fungerande
rutiner för att säkerställa att registrerade
attestbehörigheter i ekonomisystemet är
aktuella.
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Revisionsfråga 5

Ja

Finns det rutiner som
säkerställer att leverantörsfakturor betalas
i tid?

Genomförd granskning visar att det finns ett
systemstöd för att följa upp och säkerställa
att betalning görs i tid. Det finns både
automatiska kontroller i form av mailutskick
till berörda attestanter samt ”mänsklig” interaktion från ekonomienheten vid sen attest, vilket skapar förutsättningar för att
betalning sker i tid. Genomförd stickprovskontroll har påvisat att fakturorna i allt väsentligt betalats i tid.

2020-06-16

Carin Hultgren

Ebba Öhlund

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning
av kommunens interna kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att
uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid och
kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.
Bedömningen baseras på bedömningen av respektive revisionsfråga, vilket framgår av kapitel 2
samt sammanfattat nedan.
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring
hantering av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)?
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och
riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas
policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.
Svar på revisionsfrågan: Delvis
Revisionsfråga 2: Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal?
Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det
finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har
kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovsgranskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.
Svar på revisionsfrågan: Ja
Revisionsfråga 3: Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig?
Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer
vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.
Svar på revisionsfrågan: Delvis
Revisionsfråga 4: Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:
-

Alla utförda tjänster faktureras
Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som fungerar och efterlevs.
Svar på revisionsfrågan: Ja
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:


Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av
arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande.



Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transparensen. I dagsläget anges endast namn.



Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fakturering av hyror och arrenden innebär ofta en manuell hantering och hanteras i sidoordnade
verksamhetssystem. Manuell hantering eller sällan hantering är ofta förenad med viss risk att fel
ska uppstå. Det kan vara svårt att i alla delar upprätthålla kompetens och enhetlighet i kontrollerna.
Utifrån revisorernas riskanalys för 2020 har revisorerna beslutat att, som ett led i den årliga
granskningen, genomföra en granskning av internkontroll och kundfakturering avseende hyror och
arrenden.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern
kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden samt att uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande.
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
●
●
●
●

1.3.

Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)?
Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal?
Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig?
Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:
○ Alla utförda tjänster faktureras
○ Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)
○ Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
○ Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av:
●
●

1.4.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Kommunens egna rutiner/riktlinjer

Avgränsning

Granskningen avgränsas till nämnden för teknik, fritid och kultur och revisionsfrågor.
Förvaltningen under nämnden teknik, fritid och kultur hanterar flera olika typer av kundfakturering.
Inom ramen för granskningen har följande avgränsning gjorts:
 Externa lokalhyresavtal – Granskas
 Arrendeavtal – Granskas
 Kundfakturering relaterat till taxor och avgifter – Granskas
 Avtal relaterat till bolag – Ej föremål för granskning
 Bostäder för socialförvaltningens räkning – Ej föremål för granskning
 Hyresbostäder enligt riktlinjer från nämnd för seniorer – Ej föremål för granskning
 Interna lokalhyresavtal (interndebiteras via balanskonton) – Ej föremål för granskning
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1.5.

Metod

Granskningen har genomförts genom en dokumentanalys av för granskningen relevanta dokument. Fokus i granskningen har varit verifiering genom stickprovskontroll av att ett antal kundfakturor och tillhörande avtal/överenskommelser.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Revisionsfråga 1

Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor (kundfakturor avseende hyror och arrenden)?
2.1.1.

Iakttagelser

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av följande styrande och stödjande dokument:


Delegeringsordning nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK §14/2020-04-26).



Vidaredelegering nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK 2017/60.002.002).



Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler.



Taxor och avgifter.



Förslag till avgiftsmodell för arrenden med båtklubbar inom Vaxholms stad (TFK
2018/62.825).



Tillägg till avgiftsmodellen för arrenden med båtklubbar inom Vaxholm stad (TFK
2018/62.825).



Instruktioner – hyresdebitering och årlig uppdatering av KPI Index.

Under 2020 har kommunen tagit fram riktlinjer kring hanteringen av vakanta lokaler, vilket dokumenteras i Riktlinjer för hantering av vakanta lokaler. Kommunens lokalbestånd syftar först och
främst till att möjliggöra kommunal verksamhet i egen regi. Extern uthyrning tillämpas när staden
äger lokaler som inte behövs till kärnverksamhet eller då det finns ett långsiktigt behov av kommunalt ägarskap trots att ingen kommunal verksamhet bedrivs i fastigheten. Av riktlinjerna framgår att
upplåtelser till konkurrensutsatta bolag ska ske på marknadsmässiga villkor. Har inga intressenter
hört av sig inom utsatt tidsfrist bedöms lämpligheten i att hyra ut på öppen marknad tillsammans
med berörda interna hyresgäster. Givet att denna bedömning är positiv uppskattas en marknadshyresnivå och lokalen annonseras öppet på stadens hemsida samt via relevant förmedlingstjänst.
Villkoret för en lämplig verksamhet till lokalen måste vara uppfyllt för att få hyra en lokal. Uthyrning
av lokaler görs till bland annat förskolor, brandstationer, restauranger och kontorslokaler.
Lägenhetsarrenden och anläggningsarrenden som används till bland annat båtklubbar, golfbanor
och basstationer för mobiltelefoni är exempel på arrenden Vaxholm innehar. Av delegationsordningen och instruktioner till uppdatering av KPI index framgår kommunens regler och riktlinjer avseende arrenden. Vi kan konstatera att dokumenten inte innehåller några tydliga direktiv kring
prissättning av arrenden, det föreligger endast förslag till beslut som ännu inte är fastställda. Detta
bekräftas även i genomförda intervjuer. Enligt uppgift föreligger endast dokumenterade riktlinjer
kring omförhandling av befintliga avtal medan det saknas policydokument kring prissättning. Avsaknaden beror på att det är problematiskt att sätta pris på arrenden då det föreligger olika typer
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av arrenden och därmed ingen tydlig grund att basera priset på. Av delegationsordningen framgår
att fastighetschef har behörighet att teckna arrendeavtal.
Kommunens hyres- och arrendeavtal finns registrerade i systemet Strifast. Dokumenterade instruktioner finns framtaget kring hyresdebiteringen vilket initieras från Strifast och därefter automatiskt integreras till ekonomisystemet Raindance. I samband med aviseringen erhålls en verifikationslista på skapade fakturor vilken stäms av mot registrerade avtal i syfte att säkerställa fullständigheten i aviseringen. Kontrollen är en del av internkontrollplanen 2020. Kontrollerna sker löpande
och dokumenteras. Vi har tagit del av en sådan kontroll som visade att verifikationslistan stämde
mot avtal.
Utöver de löpande hyres- och arrendeavtalen sker även tillfälliga lokalupplåtelser såsom timhyra
av en idrottslokal. Denna uthyrning baseras på en fastslagen taxa och faktureras manuellt per hyrd
tidsenhet. Det finns i dagsläget inte något systemstöd för de tillfälliga lokalupplåtelserna men
kommunen undersöker möjligheterna att införa det.
Andrahandsuthyrning styrs av Jordabalken och får inte ske utan hyresvärdens medgivande. Utöver
detta föreligger inga generella riktlinjer kring vidareuthyrning av Vaxholms lokaler och arrenden.

2.1.2.

Bedömning

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns dokumenterade regler och
riktlinjer avseende lokalupplåtelser. Gällande arrenden kan vi däremot konstatera att det saknas
policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning, vilket vi bedömer vara en brist.
Svar på revisionsfrågan: Delvis

2.2.

Revisionsfråga 2

Finns en aktuell förteckning över samtliga avtal?
2.2.1.

Iakttagelser

Samtliga hyres- och arrendeavtal registreras i kommunens verksamhetssystem Strifast. Ur detta
system går det att generera kontraktslistor över registrerade och aktiva avtal. Av kontraktslistorna
framgår information om bland annat avtalens startdatum, indexuppräkning, årsbelopp samt om
avtalen ska omförhandlas. För att hålla förteckningen ajour finns ett dokument som heter Externa
avtal med sammanställning över bland annat alla hyror och inhyrda lokaler till verksamheterna.
Motsvarande uppföljningslista finns inte avseende arrenden.
Som ett led i granskningen har vi verifierat 16 avtal från kontraktslistan (8 hyresavtal, 8 arrendeavtal). Verifieringen har gjorts med avseende på att avisering har gjorts från avtalen och att detta är i
överensstämmelse med avtalet i syfte att kontrollera att kontraktslistan är aktuell. Verifieringen
gjordes utan anmärkning.
De verifierade avtalen är tecknade mellan åren 1996 och 2017. Indexering tillämpas för tio av 16
avtal. Se bilaga 1 för sammanställning.

2.2.2.

Bedömning

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det
finns således en aktuell förteckning över samtliga avtal för hyror och arrenden. Utöver detta har
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kommunen infört rutiner för att löpande hålla dessa ajour vilket görs genom separata listor. Rutinerna uppges vara mer utvecklade avseende lokalhyror än för arrenden. Genomförd stickprovsgranskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.
Svar på revisionsfrågan: Ja

2.3.

Revisionsfråga 3

Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig?
2.3.1.

Iakttagelser

Av delegationsordning antagen av nämnden för teknik, fritid och kultur (§14/2020-04-06) framgår
att fastighetschef har rätt att teckna avtal avseende hyror och arrenden. Det flesta avtal är tecknade utan tidsbegränsning, istället förlängs avtalen om de inte sägs upp. I den mån det är möjligt
vill man ha tidsbegränsade avtal, men enligt uppgift kan det vara problematiskt att hyra ut bland
annat skolor och förskolor på begränsad tid.
Samtliga avtal skapas via ett försystem där man utgår från fastighetsägarnas mallar. Avtalen avseende hyror och arrenden sparas i hyresgästsystemet Strifast. Lokalhyror och bostadsrättsavtal
återfinns även i kommunens arkiv.
Vi har verifierat 16 avtal (8 st hyror, 8 st arrenden) med syfte att säkerställa att behörig person
undertecknar avtalen. I granskningen noterades att 2 av 16 granskade avtal inte var undertecknade. Resterande 14 av 16 avtal var undertecknade av behörig person. Vidare noterades att för
samtliga avtal framgår inte den undertecknades roll/titel, endast namn, vilket i en föränderlig organisation kan medföra att det över tid är svårt att säkerställa vilken funktion som har godkänt avtalet.

2.3.2.

Bedömning

Utifrån genomförd granskning noterar vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer
vara en brist. I övrigt har samtliga avtal undertecknats av behörig person.
Svar på revisionsfrågan: Delvis

2.4.

Revisionsfråga 4

Finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:
- Alla utförda tjänster faktureras
- Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och
avgifter)
- Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
- Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt
2.4.1.

Iakttagelser

Vi har tagit del av kommunens internkontrollplan 2020 och kan konstatera att det finns ett antal
kontrollmoment med bäring på kundfakturering. I 2020 års internkontrollplan ska kommunen dels
varje tertial göra en kontoavstämning mellan avtal och kundreskontra. Dels ska kommunen kontrol-
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lera att kundfakturorna är korrekt utfärdade för att säkerställa att faktureringen baseras på överenskomna villkor. För att kontrollera detta sker löpande stickprovskontroller av personer som inte
själv utfärdad fakturan för att på så vis få en tvåhandsprincip. Vi har tagit del av en internkontroll
där en kontoavstämning har genomförts mellan bokförda intäkter och förfallna kundfordringar i
reskontran.
Betalningsuppföljning görs via ekonomisystemet och sker månatligen. Betalningspåminnelser och
inkassokrav skickas automatiskt via ekonomienheten. Dock sker ingen ytterligare åtgärd för att
inhämta betalningen på en förfallen faktura efter att ett inkassokrav har skickats ut. Enligt uppgift är
detta ett utvecklingsområde då det inte sker någon kommunikation från ekonomienheten per
automatik.
Nedan sammanfattas våra revisionella iakttagelser utifrån de olika kontrollmomenten i revisionsfrågan:
Kontrollmoment/avstämningsrutin
”Alla utförda tjänster faktureras”

Iakttagelser
Faktureringen sker via Strifast och automatiserad. Den enda handpåläggningen består av att
initiera aviseringen. Däremot sker alla tillfälliga
uthyrningar med timfakturering manuellt. Kommunen undersöker möjligheter för att införa ett
bokningssystem.
Vi har tagit del av en månadskontroll som genomförs månatligen vid hyresdebitering. Tekniska enheten tar fram ett faktureringssammandrag som skickas till ekonomiavdelningen.
Ekonomiavdelningen skickar sedan tillbaka en
fakturajournal från Raindance. Tekniska enheten stämmer därefter av att underlagen överensstämmer med varandra. Det finns en dokumenterad instruktion till kontrollen.
Samtlig fakturering baseras på avtal vilka finns
registrerade i verksamhetssystemet Strifast. I
avtalen framgår om indexering ska ske. Det
finns en dokumenterad instruktion avseende
årlig indexering av avtal. Indexeringen utgår
från KPI, vilket registreras i hyresgästsystemet
Strifast. Index måste registreras i Strifast före
januari månadsfakturering, det vill säga fakturering som sker i december med anledning av
förskottsfakturering. Därefter publiceras nytt
index i mitten av november.

”Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor (taxor och avgifter)”
”Upprättade fakturor överensstämmer med
underlag”

”Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt”

Vi har genomfört en verifiering av 16 avtal (8 st
hyror, 8 st arrenden). Kontroll har gjorts med
avseende på att avtal, registrering i Strifast
samt avisering överensstämmer. I verifieringen
granskades 14 av 16 avtal utan anmärkning.
För 2 hyresavtal noterades en avvikelse mellan
fakturerat pris och avtal. Vid uppföljning med
kommunen har vi erhållit erforderliga förklaringar till avvikelserna. Vidare har vi kontrollerat
indexering på dessa 16 avtal där samtliga var
korrekta.
Registrering av avtal sker i samband med avtalstecknandet. I förekommande fall då ett avtal
skulle registreras efter avtalets startperiod går
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det att genomföra en bakåtdaterad fakturering.
Avsaknad av fakturering noteras i samband
med den månadskontroll som görs vid fakturering.

2.4.2.

Bedömning

Genomförd granskning visar att det i allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som fungerar och efterlevs.
Svar på revisionsfrågan: Ja
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Revisionell bedömning
Mot bakgrund av genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att nämnden för teknik, fritid och kultur inte har en helt tillräcklig intern kontroll i faktureringsprocessen avseende hyres- och arrendeavtal som säkerställer att räkenskaperna är rättvisande. Den sammantagna revisionella bedömningen baseras på utfallet av genomförd granskning och bedömning av de fyra revisionsfrågorna.

3.1.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att:


Upprätta styrande och stödjande dokument avseende arrenden som regler prissättning av
arrenden i syfte att stärka nämndens inflytande.



Överväga om jobbtitel/roll bör framgå i avtal för den som undertecknar för att öka transparensen. I dagsläget anges endast namn.



Säkerställ att samtliga avtal undertecknas.
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Bedömningar utifrån revisionsfråga
Nedan presenteras bedömningen av respektive revisionsfråga.

4.1.

Bedömningar mot revisionsfråga

Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1

Delvis

Finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar och rutinbeskrivningar kring hantering av fakturor
(kundfakturor avseende hyror och
arrenden)?

Av genomförd granskning kan vi konstatera att det i allt väsentligt finns
dokumenterade regler och riktlinjer
avseende lokalupplåtelser. Gällande
arrenden kan vi däremot konstatera att
det saknas policydokument kring väsentliga områden såsom prissättning,
vilket vi bedömer vara en brist.

Revisionsfråga 2

Ja

Finns en aktuell förteckning över
samtliga avtal?

Både hyres- och arrendeavtal registreras i Strifast från vilket det går att erhålla kontraktslistor. Det finns således
en aktuell förteckning över samtliga
avtal för hyror och arrenden. Utöver
detta har kommunen infört rutiner för
att löpande hålla dessa ajour vilket
görs genom separata listor. Rutinerna
uppges vara mer utvecklade avseende
lokalhyror än för arrenden. Genomförd
stickprovsgranskning påvisar att kontraktslistan är aktuell.

Revisionsfråga 3

Delvis

Är avtalen aktuella och undertecknade av behörig?

Utifrån genomförd granskning noterar
vi att 2 hyresavtal inte är undertecknade, vilket vi bedömer vara en brist. I
övrigt har samtliga avtal undertecknats
av behörig person.

Revisionsfråga 4Finns internkon-

Ja

trollmoment och avstämningsrutiner som säkerställer att:

Genomförd granskning visar att det i
allt väsentligt finns internkontrollmoment och avstämningsrutiner som
fungerar och efterlevs.

○
○
○

○

Alla utförda tjänster faktureras
Underlag för fakturering baseras
på överenskomna villkor (taxor
och avgifter)
Upprättade fakturor överensstämmer med underlag
Registrering av underlag sker vid
rätt tidpunkt
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2020-06-16

Carin Hultgren

Ebba Öhlund

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1
Avtal

Avtalstecknande

Indexering

Hyresavtal 1

2012

nej

Hyresavtal 2

2012

nej

Hyresavtal 3

2009

ja

Hyresavtal 4

2012

nej

Hyresavtal 5

2017

nej

Hyresavtal 6

1999

ja

Hyresavtal 7

2011

nej

Hyresavtal 8

2004

ja

Arrendeavtal 1

1996

ja

Arrendeavtal 2

2013

ja

Arrendeavtal 3

2009

ja

Arrendeavtal 4

2016

nej

Arrendeavtal 5

2017

ja

Arrendeavtal 6

2017

ja

Arrendeavtal 7

2006

ja

Arrendeavtal 8

2014

ja
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6
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avseende investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och
anläggningsprojekt?
8
4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
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5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i
samband med projektet?

11

6. Finns det en överensstämmelse mellan kalkyl och utfall avseende projektet? 12
7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och
avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?
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8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesteras utifrån
gällande regelverk?
14
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad har PwC genomfört en
granskning avseende bygg- och anläggningsprojekt. Syftet med denna granskning är
bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att större bygg- och anläggningsprojekt
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.
I tabellen nedan redovisas vår bedömning av de åtta revisionsfrågor som besvarats
inom ramen för granskningen. Motiveringar till bedömning av respektive revisionsfråga
framgår fortlöpande i rapporten.
Revisionsfråga

Bedömning

Finns politiska beslut om projektet och vilka
underlag låg till grund för beslutet om
projektet?

Delvis uppfyllt

Har en effektiv projektorganisation etablerats
där resursallokering och
internkommunikation inom projektet
hanteras?

Delvis uppfyllt

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll
samt rutiner för riskbedömningar avseende
investeringar och genomförande av större
kommunala bygg-och anläggningsprojekt?

Ej uppfyllt

Har projektet bedrivits i enlighet med
tecknade entreprenadavtal?

Uppfyllt
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Genomförs kontroller för att säkerställa att
en kostnadskontroll fungerar i samband med
projektet?

Ej uppfyllt

Finns det en överensstämmelse mellan
förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?

Ej uppfyllt

Finns tydliga rutiner för hantering av
beställning av tillägg, ändringar och
avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa
följts?

Delvis uppfyllt

Görs analys av orsaker till ev.
kostnadsökning? Har fakturor attesterats
utifrån gällande regelverk?

Delvis uppfyllt

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

●

●

Säkerställa att investeringsprocess formaliseras och dokumenteras i ett styrande
dokument.
Säkerställa att samtliga investeringar föregås av ett formellt budgetbeslut med en
total kostnadsbudget och att en löpande uppföljning görs mot denna budget.
Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för bygg- och
anläggningsprojekt. (Viktigt att anvisningarna tydliggör vilka kostnadspositioner som
skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras
samt till vem den skall presenteras.)
Införa en rutin för löpande riskbedömning av projekt som omfattar en löpande
utvärdering och bedömning av såväl tekniska som ekonomiska risker, vid
genomförande av bygg- eller anläggningsprojekt.
Tydliggöra vem som formellt är beställare samt beställarens ombud och vilka som
har rätt att godkänna respektive attestera ändring- och tilläggsbeställningar (s.k.
ÄTOR) under genomförandeprocessen.
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Inledning
Bakgrund
Processerna inom planering och genomförande av byggprojekt är komplexa,
tidskrävande och innefattar många olika aktörer samtidigt som de finansiella resurserna
är begränsade. Detta kräver utökad kunskap om beslutsprocessen och om
genomförandet. Projektstyrningen måste präglas av ett systemtänkande och en
helhetssyn.
Av Mål och budget 2020-2022 om stadens långsiktiga investeringsplan framgår att
staden planerar att investera för 869,9 miljoner kronor fram till 2026. Staden uttrycker
själva att det finns indikationer på att vissa projekt kommer att kosta mer än vad som
ursprungligen budgeterats för där exempel på skäl anges vara dyra markåtgärder.
Investeringsnivån ligger för 2019 och 2020 på knappt 30 mnkr för att redan 2021 uppgå
till drygt 200 mnkr. De större investeringarna 2021 avser särskilt boende med ca inom
äldreomsorgen ca 100 mkr och nya skolor med ca 65 mnkr samt ishall och kajer med ca
30 mnkr. Vaxholm har ett antal pågående byggprojekt och planerar för ett antal större
projekt kommande år. Vissa av de hittills genomförda projekten har blivit dyrare än
förväntat och det finns risk att även kommande projekt blir dyrare.
Investeringsprocessen har mot den bakgrunden identifierats som ett utvecklingsområde
i revisionens riskanalys för 2020, som konkret objekt för granskningen har Blynäsvikens
förskola valts ut.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att större
bygg- och anläggningsprojekt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven
ekonomi och kvalitet.
Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:
●

Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för beslutet om
projektet?

●

Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och
internkommunikation inom projektet hanteras?

●

Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för riskbedömningar
avseende investeringar och genomförande av större kommunala bygg-och
anläggningsprojekt?

●

Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?

●

Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar i samband
med projektet?

●

Finns det en överensstämmelse mellan förkalkyl och slutkalkyl avseende projektet?
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●

Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar och avgående
arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?

●

Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesterats utifrån
gällande regelverk?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier tillämpas:
-

Kommunallagen 6 kap 6 §

-

Lagen om offentlig upphandling

-

Delegationsordningar

-

Inköpspolicy

-

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och inköp

-

Attestreglemente (reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner)

-

Kontraktsunderlag alternativt program och/eller systemhandlingar.

-

Interna besluts- och kommunikationsvägar

-

Annan relevanta dokument

Avgränsning
Granskningen omfattar huvudsakligen kommunstyrelsen men omfattar även barn- och
utbildningsnämnden (som initiativtagare till byggnation och ev. krav på utformning av
förskolan).
I övrigt se avsnitten bakgrund och revisionsfrågor.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys av för granskningen relevant
dokumentation samt genom intervjuer. Granskade dokument framgår av bilaga 1. I
samband med intervjuerna har vi tagit del av dokumentation som berör granskningens
frågeställningar.
Följande funktioner har intervjuats inom ramen för granskningen:
●
●
●
●
●
●

Ekonomichef
Ekonomicontroller för projektet
Upphandlingschef
Kommunchef
Exploateringschef
Projektledare för det granskade projektet

Urval av projekt har skett utifrån risk- och väsentlighet där projektet Blynäsvikens
förskola har valts ut.
Samtliga vilka medverkat i intervju inom ramen för granskningen har haft möjlighet att
sakgranska rapportutkast inför färdigställande.
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Iakttagelser och bedömningar
1. Finns politiska beslut om projektet och vilka underlag låg till grund för
beslutet om projektet?
Iakttagelser
Blynäsvikens förskola
Planerings- och byggprocessen avseende anläggningsprojektet “Blynäsvikens förskola”
sträcker sig mellan 2017-2019. Bakgrunden till projektets uppkomst bottnar i en
omfattande bostadsexploatering på Norrberget, vilket medförde att två förskolor
behövde evakueras till provisoriska lokaler för att denna exploatering skulle kunna
genomföras. Tillsammans med det övergripande kommunala behovet att omstrukturera
lokalplaceringen för förskoleverksamheten bedömdes en provisorisk paviljonglösning för
evakuering av de två förskolorna lämplig.
Projektet Blynäsvikens förskola ingår som ett rambeslut för investeringar 2017-2019
kopplat till exploateringen av Norrberget. Investeringsramen är beslutad av fullmäktige. I
revisionens granskning av delårsrapporten 2019 och tillhörande utlåtande
konstaterades att det inte fanns något specificerat anslag för denna investering. Denna
investering ingick istället i ett större nettoanslag och gav inte fullmäktige förutsättningar
att fatta ett tydligt beslut rörande denna investering.
Av intervjuer framgår att det finns avsatta medel på 15 mnkr. Detta kan verifieras i
årsredovisning 2019 som beslutats av kommunfullmäktige. Kalkylen uppges i intervju
vara baserad på erfarenhetsvärden. Vidare saknas det någon närmare beskrivning av
fördelning av projektbudget mellan entreprenad och byggherre.
Kommunen saknade vid tillfället ramavtal med markentreprenör och ett
förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Kommunstyrelsen har
2018-02-08 § 5 tilldelat exploateringschefen befogenhet att fatta beslut om tilldelning i
aktuellt ärende.
Kommunstyrelsen tog i februari 2019 (2019-02-01) beslut om tilldelning av kontrakt till
vald entreprenör avseende upphandlingen av mark- och byggentreprenad för
etableringen av Blynäsvikens förskola. Kontraktsvärde är 15 997 000 kr, exkl moms.
Inom ramen för granskningen har även följande politiska beslut noterats:
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 (2017-03-23 § 35) att exploateringsenheten får
i uppdrag att utreda möjligheterna för en provisorisk förskola på två tänkbara tomter
inom den kommunala fastigheten Vaxön 1:14. I beslutet framgår även att
exploateringsenheten får i uppdrag att söka bygglov för provisoriska paviljonger inom
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Vaxön 1:14 om kommande utredningar medger lämplighet för sådan markanvändning.
Inga ekonomiska kalkyler eller kostnadsbedömningar av projektet redovisas i beslutet.
I juni 2017 (2017-06-26 §17) tas ett beslut av kommunstyrelsens ordförande
(ordförandebeslut) avseende att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att avropa och
beställa ersättningspavilion(er) inrymmande 6 förskoleavdelningar att monteras upp på
fastigheten Vaxön 1:14. Vi noterar att beslutet fattats med stöd av Allmänt p 1.1 i
kommunstyrelsens delegationsordning avseende brådskande beslut.
Den 8 februari 2018 (2018-02-08 § 5) beslutar kommunstyrelsen att
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillfälligt ställa upp förskolepaviljong/-er för
ca 120 barn på tomten kallad Vitsippan, vid Blynäs, del av Vaxö 1:14. Av beslutat
framgår även att:
-

Exploateringschefen får i uppdrag att fatta beslut om att godkänna erforderliga
upphandlingsdokument och fatta beslut om tilldelning som fordras för uppställande
av paviljong/er, iordningställande av mark och därtill hörande åtgärder för
möjliggörande av förskoleverksamhet.

-

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med information om
ekonomisk redovisning av kostnader för projektet.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på följande grunder:
●

Det finns politiska beslut för projektet. Fullmäktige har avsatt rambudget till
investeringar. Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen fattat beslut som rör
projektet.

●

Underlag för beslut utgörs bland annat av ekonomisk kalkyl. Granskningen kan inte
belägga att kalkyl avseende uppskattade kapitalkostnader och driftkostnader utgjort
underlag inför beslut, vilket är en brist.

2. Har en effektiv projektorganisation etablerats där resursallokering och
intern kommunikation inom projektet hanteras?
Iakttagelser
Styrgrupp
Av beslutsprotokoll avseende investeringsbeslut framgår att ingen formell styrgrupp
utsågs för att bistå projektet med klargöranden om genomföranden och vara
beslutsmässig vid frågeställningar om exempelvis att realistiska krav ställs utifrån
projektets förutsättningar.
Enligt intervjuer har dock löpande avstämningar om projektet skett i den s.k. styrgruppen
för förskola och skola. Styrgruppen bestående av kommunchef, stadsbyggnadschef,
planchef, fastighetschef, byggprojektledare, exploateringschef, utbildningschef samt
lokal strateg för utbildningsförvaltningen. Styrgruppen har ingen formell
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arbetsbeskrivning men där träffar hålls ca en gång i månaden, där projektet
Blynäsvikens förskola ingick. Vi har tagit del av minnesanteckningar från dessa möten
som rör projektet Blynäsvikens förskola. Av minnesanteckningar framgår att mötena har
fungerat som ett forum för informationsdelning, samordning och informellt
beslutsfattande.
Projektgrupp
Någon formellt utsedd projektgrupp har inte funnits. Det som närmast kan liknas vid en
projektgrupp har under projektets gång bestått av byggprojektledaren som tillsammans
med kontaktpersoner inom utbildningsförvaltningen närmare gått igenom upplägg och
utformning av projektet. Utöver detta har även externa resurser knutits av
byggprojektledaren vid behov i form av externa konsulter. Där externa konsulter har
bistått projektet med teknisk kompetens inom olika områden till exempel VVS, EL och
Mark.
Projektplan
I en projektplan läggs bland annat gemensamma mål och riktlinjer för projektet,
övergripande beskrivning av projektets omfattning, tidplan, synpunkter och klagomål,
uppföljning och rapportering samt hur ansvar och befogenheter för projektansvariga ska
fördelas mellan parterna i projektet. Vår granskning kan inte styrka att det upprättats
någon projektplan för projektet vilket vi anser är en kvalitetsbrist.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

Det finns en ledningsorganisation för projektet. Projektorganisationen har haft
regelbundna möten där information, resurser, samordning och beslut fattats.
Företrädare för projektet upplever att projektorganisationen i stort varit effektiv.

●

En brist är att projektledningsorganisationen inte formaliserats där det
dokumenterats ansvar och roller i projektet. En annan brist är att det inte finns en
projektplan för projektet.

3. Finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt rutiner för
riskbedömningar avseende investeringar och genomförande av större
kommunala bygg-och anläggningsprojekt?
Iakttagelser
Intern kontroll
Enligt kommunens riktlinje för internkontroll (2019-02-07, Dnr 2018/115.049) är det
kommunstyrelsen som ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens
internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och
uppföljningsrapporter samt revisorernas rapporter.
Kommunstyrelsen har dessutom samma ansvar som nämnderna att se till att den
interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Som grund för planering av
8

467

internkontroll ska kommunstyrelsen årligen vara delaktig i bedömning och hantering av
risker med utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen ska därefter
upprätta en internkontrollplan. Nämnderna har ansvaret för att den interna kontrollen
inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig. Som grund för planering av internkontroll ska
varje enskild nämnd årligen vara delaktig i bedömning och hantering av risker med
utgångspunkt från förvaltningens riskanalys. Var och en av nämnderna ska därefter
upprätta en internkontrollplan.
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner
som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en
bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning
av vilka konsekvenser det skulle få om det sker.
De förebyggande åtgärder och kontrollmoment som beslutades i respektive
internkontrollplan ska följas upp och rapporteras i en uppföljningsrapport som delges
respektive nämnd i samband med årsredovisningen, men som ett eget ärende.
Nämndernas uppföljningsrapporter ska därefter delges kommunstyrelsen och
revisorerna.
I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Kontrollmomentet utförs av
exploateringschef och innefattar löpande utvärdering av avvikelser kopplade till
stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan vid granskningstillfället inte bekräfta huruvida
detta har skett eller ej avseende projektet Blynäsvikens förskola.
Rutiner för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
Vår granskning kan inte styrka styrande dokumentation inom området som närmare
beskriver genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och
anläggningsprojekt.
Enligt stadsbyggnadsförvaltningens projektledningsmodell (daterad 2015-11-30) ska
riskanalys som syftar till att identifiera och värdera risker samt åtgärder som minskar
riskerna alternativt mildra konsekvenserna göras enligt en framtagen mall. Vår
granskning kan inte styrka att detta har genomförts för projektet.
Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av någon teknisk riskinventering
kopplad till analys och uppföljning av ekonomiska risker i projektet och hur dessa har
beaktats under projektets genomförande. Av intervju framgår att man vid genomförandet
av detta projekt i praktiken utgått från den erfarenhet som byggprojektledaren har med
sig i sin profession.
Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av ett PM avseende anvisning för
planering och genomförande vid byggnation av verksamhetslokaler. Skriften är
upprättad av kommunchefen (2020-01-31) och beskriver närmare ett antal konkreta
förslag på åtgärder inom området. Av dokumentet framgår bland annat förslag till
åtgärder avseende:
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-

att utarbeta riktlinjer och rutiner som tydliggör roller och ansvar
att säkerställa löpande ekonomisk rapportering inom projektets ram till den politiska
organisationen
att beskriva och kartlägga byggprocessen

Vår granskning kan dock inte styrka att dokumentet är antaget på politisk nivå.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

I internkontrollplanen framgår ett kontrollmoment avseende förseningar i plan- och
genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt. Vår granskning kan dock vid
granskningstillfället inte bekräfta huruvida detta har skett eller ej avseende projektet
Blynäsvikens förskola.

●

Det saknas centrala styrdokument såsom riktlinjer för investeringsstyrning och
anvisningar för genomförande och slutredovisning av kommunala bygg- och
anläggningsprojekt.

●

Granskningen kan inte styrka att någon riskanalys som syftar till att identifiera risker
med förslag på åtgärder för minska riskerna har genomförts.

4. Har projektet bedrivits i enlighet med tecknade entreprenadavtal?
Iakttagelser
De två huvudsakliga överenskommelser för etableringen av Blynäsvikens förskola
utgörs i huvudsak av mark- och byggentreprenad på fastigheten Vaxö 1:14 samt
etablering av flyttbara förskolepaviljonger. Dessa kan närmare beskrivas enligt följande:
●

Avtal avseende mark- och byggarbeten i samband med paviljongmontage för
förskola på fastigheten Vaxön 1:14 ingicks 2019-02-19. Avtal innefattar mark- och
byggarbeten till en summa om 15 997 000 kr, exkl moms. Därutöver återfinns även
skrivelse avseende option (som inte aktiverades) på en parkeringsplats som uppgår
till 396 000 kr exkl moms.

●

Avtal om etablering av flyttbar förskolepaviljong ingicks 2017-07-11. Avtal
innefattade förhyrning av 34 st förskolemoduler till en hyreskostnad om 176 100 kr
(exkl. moms) per månad och en initial hyresperiod om 36 månader. Därutöver
tillkommer engångskostnader om 1 805 000 kr (exkl. moms).

Förfrågningsunderlag gällande mark- och grundarbeten togs fram av
exploateringsenheten där anbudsförfrågan lämnades ut. Upphandlingsdokumenten togs
fram av en projektgrupp för upphandlingen bestående av representanter från
Stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsenheten och upphandlingsenheten.
Förfrågningsunderlaget godkändes av exploateringschefen med stöd av
kommunstyrelsens beslut 2018-02-08 § 5. Upphandlingen skedde elektroniskt genom

10

469

stadens upphandlingssystem Visma och annonsen publicerades 2018-12-11. Vid
anbudsöppningen 2019-01-22 konstaterades att en (1) leverantör inkommit med anbud.
Mark- och byggentreprenaden upphandlades som utförarentreprenad. Upphandlad
entreprenör har efter genomförd upphandling övertagit kommunens roll som
samordningsansvarig för samtliga arbeten inklusive av kommunen upphandlad
paviljongleverantör.
Vid genomgång av förfrågan, offert samt startmötesprotokoll framgår att tidplaner och
betalplaner för respektive entreprenad tagits fram. En översiktlig genomgång av erhållna
byggmötesprotokoll för de olika entreprenaderna visar att beställaren och
entreprenörerna löpande behandlar tekniska frågor, samordningsfrågor, ÄTOR, tekniska
frågor samt status för entreprenadens ekonomi och utfall mot tidplan.
Inget under våra intervjuer eller vid genomgång av erhållet underlag visar annat än att
arbetena bedrivits enligt vad som anges i upphandlingsunderlag. Av erhållet underlag
framgår att byggmötena har hållits med två veckors mellanrum. Byggmöten har haft en
enhetlig struktur och det noteras vid mötet vem som skall ansvara för de olika punkter
som behandlas. Tidplan, ekonomi, handlingar, hinder och störningar m.m. är stående
punkter i byggmötesprotokoll. Av byggmötesprotokollen framgår även att frågor om
ÄTOR löpande behandlas vid ekonomi- och byggmöten.
I intervju uppges att projektet Blynäsvikens Förskola i allt väsentligt motsvarat uppställda
funktionskrav.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.
Bedömningen baseras på att:
●

Dokumentation verifierar att projektarbetet har bedrivits i enlighet med tecknade
avtal. Startmöten och återkommande byggmöten har hållits på avsett sätt.

●

Företrädare för projektet upplever att projektet i allt väsentligt bedrivits i enlighet med
tecknade avtal.

5. Genomförs kontroller för att säkerställa att en kostnadskontroll fungerar
i samband med projektet?
Iakttagelser
Vår granskning visar att skriftliga riktlinjer eller rutiner saknas för när och hur
kostnadskontroller ska genomföras för ett pågående investeringsprojekt. Vi kan inte
heller styrka att riktlinjer eller rutiner finns som tydliggör när återrapportering av
uppstådda avvikelser mot till exempel budget och avvikelser i beslutad tidplan ska ske.
Av intervjuer framgår att det funnits svårigheter i att kunna bedöma tillförlitligheten av
kostnadsutvecklingen eftersom projektstyrningsverktyg för löpande uppföljning av
projekt har saknats under projektet genomförande. Det har inte heller funnits någon
annan typ av stödsystem för hantering av dokumentation inom projektet eller för att
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kunna göra kostnadsprognoser. Vidare framgår att det i praktiken varit
byggprojektledarnas erfarenhet av branschen som man utgått ifrån.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grunder:
●

Det saknas skriftliga riktlinjer eller rutiner för när och hur kostnadskontroller ska
genomföras för ett pågående investeringsprojekt.

●

Granskningen kan inte belägga att det i aktuellt projekt genomförts kontroller för att
säkerställer en god kostnadskontroll.

6. Finns det en överensstämmelse mellan kalkyl och utfall avseende
projektet?
Iakttagelser
Av erhållen sammanställning över projektets utfall framgår att projektets slutliga utgift
uppgår till cirka 20,6 mnkr jämfört med den initiala bedömningen om 15 mnkr. Vilket
motsvarar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent.
Av intervjuer framgår att den initiala uppskattningen delvis bygger på grova ekonomiska
uppskattningar. Stor anledning tycks ha varit avsaknaden av relevant
undersökningsunderlag. Vidare framgår att den initiala budgeten på 15 mnkr var satt
utifrån att det enbart skulle bli två mindre förskolor. Denna budget blev sedan justerad till
19,4 mnkr (inklusive exploateringsbidrag och hyresintäkter) utifrån att
förskoleverksamheten i privat regi (montessori) och den kommunal verksamhet skulle
gå skilda vägar.
Något som vid flertalet intervjuer särskilt framhävs som ett utvecklingsområde avser att
tillräckliga underlag för ett projekt finns framtaget, detta för att exempelvis kunna göra
mer korrekta uppskattningar. Av intervjuer framgår att det upplevs som problematiskt att
budget formas innan man har gjort djupare analys av projektets förutsättningar för att
bättre bedöma projektets kostnader/utgifter. I intervju framkom att det tilldelade medlet
för projektet från 2017 innehöll redan upparbetade utgifter innan upphandling av markoch byggentreprenaden startades.
Vi noterar i sammanhanget att projektet ekonomiskt har slutredovisats genom att ifylld
slutblankett lämnats till ekonomienheten med tillhörande komponentindelning.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grund:
●

Slutredovisning för projektet avviker betydligt mot upprättad förkalkyl. Projektet
redovisar en utgiftsökning om cirka 37,3 procent mot förkalkyl.
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●

Initial kalkyl vilken har legat till grund för budgetering av projektet är övergripande
och baserad på en grov uppskattning. Bristen på en väl genomarbetad
kostnadskalkyl har skapat osäkerhet i projektet vilket medfört att projektledarens
uppdrag varit mer komplicerat än nödvändigt under projektet.

7. Finns tydliga rutiner för hantering av beställning av tillägg, ändringar
och avgående arbete (s.k. ÄTA) och har dessa följts?
Iakttagelser
Rutiner och regler för hantering av ÄTA
Enligt Administrativa föreskrifter AFC 23 ska ÄTA-arbeten, oavsett belopp beställas och
godkännas skriftligen av kommunen. ÄTA-arbeten som utförts utan skriftlig beställning
berättigar inte till ersättning för nedlagt arbete.
Vår granskning kan inte styrka att tydliga rutiner finns utarbetade för hur kostnader
avseende uppstådda ÄTOR ska hanteras inom pågående byggprojekt. Av intervjuer
framgår att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga kopplat till hantering
av ÄTOR. Hantering av ÄTA inom projektet uppges har hanterats genom upprättad
projektorganisation.
Enligt intervju anges handläggningsordningen för ev kostnadsöverskridande inom ramen
för pågående projekt otydlig och ej formaliserad. Vi kan vidare inte styrka att någon
slutrapportering av projektet skett till kommunstyrelsen. Av intervjuer framgår att endast
ekonomisk slutrapportering till ekonomienhet, enligt framtagen mall, gjorts. Någon
skriftlig eller muntlig slutrapportering avseende projektet till kommunstyrelsen uppges
inte ha skett.
Granskning erhållna ÄTA-underlag
Av genomgång av erhållna byggmötesprotokoll framgår att ÄTA rapporterats och
behandlas löpande vid ekonomi- och byggmöten. Det noteras dock inte i
byggmötesprotokoll vilka underlag som bilagts anmälda ÄTOR. I de separata
ekonomimöten har ÄTOR diskuterats och redogjorts för mer utförligt. Totalt har 23
ÄTOR ålagts projektet till en summa av ca 1,3 mnkr vilket motsvarar en
kostnadsavvikelse om 8,6 %1.
Separata ÄTA-sammanställningar har inom ramen för revisionen erhållits för samtliga
entreprenader. En översiktlig genomgång av ÄTA sammanställning visar att det finns
övergripande underlag till ÄTOR:orna inklusive kostnadsberäkningar.
Den huvudsakliga dokumentation för ÄTA avseende projektet är daterad 2019-08-13.
Dokumentationen uppges i intervju omfatta majoriteten av ÄTA-kostnader och innehåller
bland annat information om ÄTA-nummer, status (åtgärdat, Godkänt/Utgår/Åtgärdas).
Vidare innehåller ÄTA-journalen uppgift om ersättningsform och begärt belopp

1

(15 000 000/1 300 000 = 0,08666667).
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förknippad med anmäld ÄTA, samt vilket belopp som godkänts av beställare och vilket
datum detta skett.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
●

Det har inte funnits en tydlig rutin för att hantera ÄTOR i aktuellt projekt. Hantering av ÄTA
inom projektet har hanterats genom upprättad projektorganisation.

●

Granskningen har de behandlats vid byggmöten och redogjorts närmare för vid
ekonomimöten. En brist är att ansvar och befogenheter generellt upplevs som otydliga
kopplat till hantering av ÄTOR.

●

Översiktlig genomgång av erhållna ÄTA-sammanställningar och ÄTA-underlag visar att
samtliga ÄTA-kostnader inom projektet finns dokumenterade.

8. Görs analys av orsaker till ev. kostnadsökning? Har fakturor attesteras
utifrån gällande regelverk?
Iakttagelser
Vår granskning kan inte styrka att mer strukturerade analyser av orsaker till
utgifts-/kostnadsökningar till följd av ÄTOR genomförts i syfte att tydliggöra vilka typer av
ÄTA-kostnader som uppstått inom projektet och deras påverkan på projektets ekonomi.
Analys av orsaker till ev. kostnadsökningar uppges hanteras löpande på plats av
byggprojektledare. I granskade underlag för ÄTOR beskrivs i begränsad utsträckning
orsak till uppstådd ÄTA samt i de fall där orsak finns beskrivet framgår endast
övergripande och kortfattad information avseende orsak.
Inom ramen för kommunstyrelsens internkontrollarbete genomförs stickprovskontroller
på kommunens fakturor utifrån internkontrollplan för ekonomienheten. Följande
kontrollmoment genomförs utifrån kommunstyrelsens internkontrollplan:
●

Löpande stickprov avseende felaktigheter vid kundfakturering - Ekonomicontroller

●

Stickprov (10 st) avseende felaktigheter vid köp av varor och tjänster Ekonomicontroller

Vaxholms stads attestreglemente gäller för stadens samtliga externa och interna
ekonomiska transaktioner. I attestreglementet finns följande definitioner för de tre
attesträtter som förekommer i stadens system:
●

Beslutsattest - person ansvarig för att utföra kontroller av att transaktionen är
beslutad och ryms inom den budgetram som delegerats till beslutattestant, samt
kontrollera att kontering skett på ett korrekt sätt.

●

Granskningsattest - person ansvarig för att utföra kontroll av att fakturaadressen är
korrekt, att beställningen har skett korrekt och att varan/tjänsten är levererad till rätt
kvantitet, kvalitet och pris. Även kontrollera att fakturan är rätt uträknad samt att den
innehåller korrekta betalningsvillkor.
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●

Utanordningsattest – person ansvarig för att kontrollera att transaktionen attesterats av
behöriga personer samt att kontering skett. Utanordningsattest ska ske före betalning eller
innan registrering av faktura för betalning.

Av attestreglemente framgår att grundregeln är att förvaltningschef har generell
beslutsattesträtt inom ramen för fastställd budget och bär själv ansvaret för dessa
transaktioner. Förvaltningschef kan även vidaredelegera beslutsattesträtt till underställd
personal, dock för beslutsattesträtt som delegerats vidare inte vara av annan omfattning
än den egna beslutsattesträtten.
En stickprovskontroll omfattande 5 fakturor till ett totalt belopp om ca 50 tkr har
genomförts med avseende på att mottagningsattest och beslutattest är gjorda av olika
personer samt att faktura attesterats av behörig beslutattestant. Kontrollen genomfördes
utan anmärkning. Stickprovskontrollen visar att fastighetschef samt exploateringschef
beslutattesterat 4 av 5 fakturor och att tillfällig exploateringschef har beslutattesterat 1
faktura. Avstämning har gjorts mot upprättad attestinstruktion.
Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Bedömningen är baserad på följande grunder:
●

Analys av orsaker till uppstådda ÄTA-kostnader inom projektet beskrivs inom ramen
för den löpande hanteringen av ÄTOR vid ekonomi- och byggmöten. Ingen
sammantagen analys har dock genomförts som närmare tydliggör orsaker till
överskridande kostnader och påverkan på projektets ekonomi.

●

Stickprovskontroll visar att attestkontroll av leverantörsfakturor skett i enlighet med
gällande regelverk/delegation.
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2020-11-02

Carin Hultgren

Said Ashrafi

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från 2020-04-23. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga
Granskade underlag
Följande underlag har genomgåtts som del av granskningen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Politiska beslutsprotokoll där projektet behandlats.
Mål och budget
Förkalkyl och slutkalkyl
Internkontrollreglemente
Arbetsbeskrivning för projektledare
LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy samt förfrågningsunderlaget
Avtal med totalentreprenören och dessa bilagor
Riktlinjer mot mutor och annan otillbörlig påverkan
Protokoll/lägesrapporter från projektmöten/byggmöten;
○ Ekonomiska rapportering gällande projektet samt prognoser
○ Dokumentation av ÄTOR
○ Dokumenterad kostnadsuppföljning/kontroll av kommunen.
Policy mot oegentligheter
PM byggprojekt styrning och ledning
Upphandlings- och inköpspolicy
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Slutsatser av förstudien

Vi konstaterar att det finns aktuella rutiner för planering, placering och uppföljning i HVB och familjehem och att samma socialsekreterare följer barnet
genom utredning, insatser och uppföljning. Vi konstaterar vidare att det finns riktlinjer, rutiner och arbetssätt som säkerställer att placeringsbeslut
omprövas enligt rådande lagstiftning samt att vård- och genomförandeplan upprättas och revideras.
I förstudien framkommer att det finns rutiner för upphandling och/eller avrop av vårdplatser. Det framkommer vidare att socialnämnden kvartalsvis tar
del av en samlad redogörelse för avvikelser, synpunkter, klagomålsavvikelse för nämndens verksamheter. Eventuell avvikelserapportering i
individärenden presenteras för nämndens utskott inom ramen för uppföljningsrapporter av placeringsbeslut.
Utifrån gjorda iakttagelser kan vi inte se att det föreligger ett behov av att i nuläget genomföra någon fördjupad granskning avseende
myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård.
Följande frågeställningar kan dock ställas till nämnden:
•
•
•

Anser nämnden att den kvalitetsuppföljning som STIC gör av ramavtalen för de upphandlade tjänsterna är tillräcklig? På vilket sätt tar nämnden
del av dessa kvalitetsuppföljningar?
Hur ser nämnden på möjligheten att tillgodose behovet av platser i familjehem, hem för vård och boende etc. för barn- och unga?
Hur säkerställer nämnden att personalen som arbetar med barn- och ungdomsvård i kommunen har tillräcklig kompetens?

Vaxholms stad - Förstudie Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård
PwC
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Inledning

Bakgrund
Sverige har från den 1 juli 2018 infört en ny förvaltningslag (2017:900). I denna tydliggörs frågan om tillgänglighet och
service till medborgarna. Av lagen framgår bland annat att kommunens verksamheter dels ska vara tillgänglig för
kontakter med enskilda, dels informera om hur och när sådana kontakter ska tas. Kommunen ska även vidta de åtgärder
som behövs för att den ska uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten om rätten att ta del av allmänna handlingar.
En kommuns hemsida är en viktig källa för information och service till medborgarna och andra intressenter. Bristfällig
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs i enlighet med lagkrav och kommuninterna riktlinjer.

Syfte
Förstudien syftar till att ge revisionen ett underlag för vidare bedömning av om en fördjupad granskning ska genomföras
avseende service och tillgänglighet. Förstudien ska belysa följande områden:
●
●
●
●

vad säger lagstiftning om tillgänglighet och service?
vilka riktlinjer finns på området?
vilka mål har nämnderna satt upp?
vilken uppföljning görs inom området?

På basis av ovanstående identifieras risker för brister ändamålsenlighet eller intern kontroll, och behov av eventuell
fördjupad granskning preciseras.
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Vad säger lagstiftningen om tillgänglighet och
service?
Förvaltningslagen
Av förvaltningslagen framgår att att en myndighet ska säkerställa att kontakterna med den enskilde ska vara så smidiga
som möjligt. Vidare ska hjälpen kunna ges utan dröjsmål.
Kommunen ska hjälp den enskilde i den omfattning som är lämplig beroende på frågans art. Den enskildes behov och
myndighetens verksamhet. Vidare ska kommunen var tillgänglig för kontakt med den enskilde samt informera allmänheten
hur kontakt kan tas. Enligt samma lag och paragraf ska kommunen göra det möjligt för den enskilde att ta del av allmän
handling.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Fr o m den 23 september 2020 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser om
krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. Bestämmelser innebär att tjänster och
information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Lagen
ställer således krav på hur dessa tjänster ska tillgängliggöras. Kraven på informationen/servicen är att den ska vara möjlig
att uppfatta, den ska hanterbar, begriplig samt robust.
Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

●
●
●
●

Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse,
som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.
Vaxholms stad
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området?
Kommunikationsstrategi
Staden har en kommunikationsstrategi som består av följande styrdokument; kommunikationspolicy med tillhörande rutin
för kommunikation samt lokala rutiner för kommunikation. Av kommunikationsstrategin framgår att den är framtagen för att
genom kommungemensamma mål skapa en vägledning för Vaxholms stads arbete med intern- och extern
kommunikation, tillgänglighet och bemötande.
Inom ramen för denna kartläggning har vi tagit del av kommunikationsstrategin daterad 2016-05-12 med en tillhörande
rutin för kommunikation, som som senast uppdaterades maj 2020.

Kommunikationspolicy och tillhörande rutiner
I kommunstretegin beskrivs styrdokumenten enligt nedan:
1.
2.
3.
4.

Kommunikationspolicy: Policyn beskriver övergripande mål för stadens utveckling inom kommunikation och
beslutas av kommunfullmäktige.
Rutiner för kommunikation: Rutinen kompletterar kommunikationspolicyn och tydliggör stadens övergripande
kommunikationsmål och handlingar som syftar till att uppfylla dem. Rutinen revideras årligen.
Lokala rutiner för kommunikation: Dessa utgår från och kompletterar den övergripande rutinen genom att peka ut
verksamheternas lokala aktiviteter som syftar till att nå uppsatta mål.
Övriga policies, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet. Vilka dessa är specificeras i Vaxholms stads
övergripande rutiner för kommunikation.

I styrdokumentet Rutiner för intern och extern kommunikation specificeras Vaxholms stads kommunikationsmål på både
kort och lång sikt mer utförligt.
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Iakttagelser
Vilka riktlinjer finns på området?
forts.
Regler för telefoni
Vidare finns ett dokument som beskriver vilka regler som gäller för telefoni (daterade/uppdaterade 2020) som närmare
beskriver mål för användning av telefoni, ansvar och roller. Reglerna revideras årligen. Av dokument framgår att för att
staden ska leva upp till de krav som medborgarna ställer är hög tillgänglighet och ett gott bemötande självklara krav. En
effektiv telefonservice är en viktig funktion för att åstadkomma detta. Vidare framgår att vilka kvalitetskrav som gäller bland
annat avseende hur jag i rollen som anställd ska hanter min telefon, röstbrevlåda etc.
Av dokumentet framgår att uppföljning av kvaliteten på telefonservicen sker kontinuerligt och att detta sker på olika sätt.
Som exempel beskrivs enkätundersökning till medborgarna, via Internet och via samtalsmätningar som svarsfrekvens på
enhets-/användarnivå.
Inom ramen för denna förstudie har vi inte tagit del av något resultat av denna uppföljning utöver resultatet av de
uppföljningar som görs av målen som finns i Mål och budget 2020--2022, som beskrivs i följande avsnitt.
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