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§ 56 Årsredovisning Vaxholms stad 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för
kommunen är 126,3 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 2021.
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 2022-03-16/§ 25
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02
Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02
Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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§ 25 Årsredovisning Vaxholms stad 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för
kommunen är 126,3 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 2021.
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 2021, 2022-03-02
Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02
Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk

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

Tjänsteutlåtande

2022-03-02
Änr KS 2021/47.042
1 av 1
Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Årsredovisning Vaxholms stad 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i
årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31.
Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för
kommunen är 126,3 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 2021.
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 2021, 2022-03-02
Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02
Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Koray Kahruman, Anne-Lie Vernersson Timm. KLK

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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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, samlad driftsredovisning på nämnds- 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 och
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt
en framåtblick.

Foto: Bengt Nyman
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Långsiktiga beslut och pandemi som präglar året
2021 var året då vi blickade långt fram i horisonten, fattade stora beslut och
fortsatte att hantera en föränderlig och utmanande pandemi. Den har
fortsatt ställt stora krav på våra verksamheter, på beslutsfattare, enskilda, företag och föreningar. Vi
har alla behövt tänka till, tänka om och tänka nytt för att anpassa oss av omsorg om oss själva och
varandra. Vi vaxholmare har gjort det väldigt bra, varit snabba med att vaccinera oss, hämta tidigare
från skola och förskola när det behövts och anpassa föreningsverksamheter så gott det har varit
möjligt. Det har varit tufft, utmanande, ja ibland frustrerande och väldigt tråkigt men vi har gjort det
tillsammans. Tack!
Trots pandemi så har flera stora utvecklingsprojekt sjösatts och långsiktiga beslut fattats. Vi har
beslutat att helrenovera våra uttjänta kajer i centrala Vaxholm och vann gehör hos Trafikverket som
beviljade vår ansökan om ett stadsmiljöavtal på 186 statliga miljoner kronor till projektet.
Fantastiskt bra! Beslut för beslut ledde fram till att vi formellt kunde ta det första spadtaget alldeles
före jul. Vaxholms hjärta kommer att få kajer som håller i flera generationer och ett visuellt
ordentligt lyft.
Vi har också fattat beslut om att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med Österåkers
kommun. Verket kommer att ligga i teknisk framkant när det gäller klimat/miljö och kunna serva
vaxholmare under ett antal generationer. Verket blir en stor vinst för vår sköra havsmiljö.
Det finns mycket att lyfta fram i en årsredovisning. Som att vi har antagit en hållbarhetsstrategi,
jobbat vidare med jämställdhet som ett sätt att stärka kvalitén i våra verksamheter, våra
niondeklassare ligger fortsatt i topp i landet kunskapsmässigt och vi tillhör en av de tryggaste
kommunerna i landet. Vårt strategiska arbete för att bli en mycket bättre kommun att bedriva
företag i ger också resultat. Vårt näringsliv responderar med bättre betyg vilket sporrar oss till att
jobba vidare på inslagen väg.
Vår ekonomi är fortsatt god, årets resultat mycket bra. Tack till er alla som har bidragit på olika sätt
under året – nu hoppas vi på ett friskare och friare 2022!
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
14 000 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 500 tillsvidareanställda.
Kommunhuset ligger på Eriksö på Vaxön och inrymmer kommunens förvaltningsorganisation.

Foto: Vaxholms stad
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Hänt i Vaxholm 2021
2021 har fortsatt präglats av coronapandemin - vilket har inneburit stora förändringar och
anpassningar i kommunens verksamheter. Trots detta har verksamheterna levererat tjänster av hög
kvalitet och många positiva saker har hänt under året i Vaxholm. Här presenteras några av dem.

Stort engagemang vid medborgardialog
I september bjöd polisen in till medborgardialog vid Kronängsskolan. Polis, representanter för
Vaxholms stad och ett 40-tal Vaxholmare samlades för att diskutera vad som kan göras åt
oroligheterna bland ungdomar som då hade uppmärksammats på helgkvällar. Mötesdeltagarna var
bland andra föräldrar, många med erfarenhet av nattvandring, representanter för bensinmacken
och flera boende i närheten av Kronängsskolan. Polisen hoppas kunna fortsätta att samverka med
kommunen och medborgarna bland annat genom fler dialogmöten.

Seniorer krattar löv digitalt
För att ge seniorer stimulans och något roligt att göra har Vaxholms särskilt boende för äldre köpt in
två så kallade ”tovertafeln”. Det är ett slags sällskapsspel som kopplas upp genom wifi. En projektor,
som monteras ovanför ett vanligt bord, projicerar spelet på bordet och spelarna påverkar sedan
spelet med sina händer. Favoritspelen hittills på Vaxholms äldreboende är att kratta löv och att
mata fåglar. De nya spelen är dels ett led i den ökade digitaliseringen och samtidigt en modern form
av arbetsterapi.

Hembakat och svenska äpplen i Vaxholms skolkök
Under offentliga måltidens dag 21 oktober firade Vaxholms skolkök genom att bjuda på hemlagade
bakverk med svenska äpplen. Eleverna fick lära sig mer om svenska äpplen och några klasser fick
också provsmaka olika äppelsorter. Arbetet för att minska klimatavtrycket fortsätter i
måltidsverksamheten. Genom att baka bröd i skolköken till soppluncher och mellanmål har inköpen
av djupfryst bröd under årets första åtta månader minskat med 1575 kilo jämfört med samma
period året innan. Det är en åtgärd som är positiv både för miljön och ekonomin och som samtidigt
höjer kvaliteten på brödet som serveras; win-win-win. För andra året i rad nominerades Vaxholm till
White guide junior i kategorin ”årets hållbara skolmatskommun”.

Strålande skolresultat för Vaxholms nior
Eleverna i Kronängsskolans årskurs 9 presterade på topp under läsåret, trots de utmaningar som
pandemin medförde. Den första kullen som gått i Kronängsskolan alla tre åren, gick ut med ett nytt
rekordresultat, 271 poäng. 98 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. De allra flesta
(94,5 procent) har också klarat måluppfyllelsen, det vill säga betyget godkänt eller högre i alla
ämnen.
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Den upplevda tryggheten är hög även i år
Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat
sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor
om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. Totalt ligger Vaxholmsbornas
upplevda trygghet högst i hela Stockholms län.

Hållbarhetsstrategi visar riktning
Vaxholms stad har antagit en hållbarhetsstrategi med tolv av de sjutton globala
hållbarhetsmål som finns i agenda 2030. Målen beskriver vad som behövs för
att skapa ett hållbart samhälle.

Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten
Efter att förra årets kulturnatt begränsades till miniformat på grund av
pandemin var det tydligt att både publik och utövare var glada att vara tillbaka. Ett fullmatat
program med musik, teater, konst och föreläsningar presenterades runt om i Vaxholm. Kvällens
höjdpunkt för många var konserten med Robert Wells som drog fullt hus med nära 300 personer i
publiken.

Ungdomssamordningen har förstärkts
Från och med i maj 2021 har Vaxholms stads ungdomssamordning förstärkts från en person till två.
Ungdomssamordnarna arbetar främst med ungdomar från högstadiet upp till gymnasieåldern.
Ungdomsstödjarna driver fritidsgården och arbetar med att göra övergången från årskurs sex till
högstadiet så trygg som möjligt för ungdomarna. De finns också med i Vaxholms stads
samverkansteam mot problematisk skolfrånvaro.

Gott om fjärilar i Framnäsparken
Framnäsparken har förvandlats till en pollinerarvänlig oas. Genom att
anlägga en blomsteräng och blommande rabatter med vattenbad för
insekter och fåglar har många, såväl insekter och fåglar som människor
hittat till den lilla parken i korsningen Framnäsvägen och Västra
Ekuddsgatan.

Näringslivsrankingen 2021
Vaxholm klättrade 29 placeringar i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. Vaxholm avancerade från plats 210 till plats 181.

Rustad pendlarparkering
Pendlarparkeringen i Engarn rustades upp under våren och sommaren och har nu ett 30-tal fler
parkeringsplatser. Målet har även varit att göra parkeringen mer trafiksäker. Belysningen har
ändrats och infarten har gjorts säkrare i anslutning till gång- och cykelvägar. Dessutom har
dagvattenhanteringen på platsen förbättrats.
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Bio i det fria
I slutet av augusti visades utomhusbio på Rindö redutt. Cirka 40 personer tog med egna stolar och
fikakorgar och såg den klassiska ungdoms- och musikfilmen Grease från 1978. Utomhusbion
arrangerades av Vaxholms stad tillsammans med filmföreningen Flimmer, konstnärsföreningen
Redutten och Statens fastighetsverk.

Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö
Den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö är nu klar. Med
separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen. I
denna första byggetapp har trafiksäkerheten förbättrats på en 500 meter lång sträcka längs
Rindövägen, från korsningen Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö förskola och två
busshållplatser vid Rindö centrum har tillgänglighetsanpassats.

Nöjda kunder – starkt indexresultat för Vaxholms stad
Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner.
De myndighetsområden som undersöks är brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och
miljö. Svaren resulterar i ett index som visar hur nöjda kunderna är med myndigheternas
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet och med rättssäkerheten. Årets
resultat är högt, med det sammanlagda NKI-värdet 77. Det är något lägre än året innan (NKI 79),
men en markant förbättring sedan 2018 (NKI 60). Det visar att Vaxholms företag är nöjda med
kontakter inom de undersökta myndigheterna, som fått ett NKI-resultat från 72 till 85.

Ny lekplats på Lägret
Under sommaren rustades lekplatsen på Lägret upp och ger utrymme för spännande lek, höga
höjder, balanserande och utmanande hinder samt en plats för både vila och fika. Den nya lekplatsen
har utformats med hjälp av synpunkter från Vaxholms barn och familjer och ytorna är
tillgänglighetsanpassade. En officiell invigning genomfördes 11 september.
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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

2021
11 996
85
563
1 729
552
6 396
2 135
536

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

Befolkningsförändring

0,9 %

-1,0 %

-0,2 %

1,6 %

1,8 %

Skattesats, kr

19,78

19,78

19,78

19,78

19,78

Sjukfrånvaro

7,40 %

7,6 %

5,9 %

5,9 %

6,7 %

Årets resultat, mnkr
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och
utjämning

145,94

33,3

17,2

14,6

27,3

20,1 %

4,8 %

2,5 %

2,3 %

4,3 %

Tillgångar, mnkr
Tillgångar, kr/invånare

1 015,5
84 657

962,3
80 961

958,7
79 874

909,2
75 618

935,3
79 052

Eget kapital, mnkr
Eget kapital, kr/invånare

511,7
42 660

365,8
30 776

332,5
27 699

321,7
26 759

306,3
25 893

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

503,8
41 997
260,0
21 674

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

84,6
46,5
7 047
3 869
66,8 % 112,7 %

71,4
6 039
86,9 %

34,7 %
20,0 %

32,8 %
17,2 %

Investeringar, mnkr
Investeringar, kr/invånare
Självfinansieringsgrad

62,0
42,6
5 165
3 586
303,1 % 177,2 %

Soliditet
Soliditet, inkl ansvarförbindelse

50,4 %
37,7 %
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Kommunkoncernen
Årets resultat, mnkr
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och
utjämning
Tillgångar, mnkr
Tillgångar, kr/invånare

2021
146,0

2020
35,5

2019
22,6

2018
14,2

2017
26,3

20,1 %

5,1 %

3,3 %

2,2 %

4,1 %

1 340,2 1 267,0 1 248,5
111 720 106 594 104 015

903,9
75 173

930,3
78 640

Eget kapital, mnkr
Eget kapital, kr/invånare

532,4
44 380

384,1
32 215

348,6
29 044

315,6
26 250

300,6
25 414

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

807,8
67 340

882,9
74 278

899,9
74 971

588,3
48 924

629,7
53 226

Soliditet
Soliditet, inkl ansvarförbindelse

39,7 %
30,1 %

30,3 %
19,7 %

27,9 %
16,7 %

34,9 %
19,2 %

32,3 %
16,7 %

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

Politisk organisation

Förvaltningsorganisation
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Mandatfördelning 2019-2022
Waxholmspartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

8
7
4
4
2
2
2
1
1

NÄMND
Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDE
Malin Forsbrand (C)

Barn- och utbildningsnämnd

Michael Baumgarten (L)

Nämnd för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell (S)

Socialnämnd

Lena Hallberg (C)

Stadsbyggnadsnämnd

Jan Reuterdahl (L)

Valnämnd

Esbjörn Nyström (C)

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd (SRMH)

Irma Kilim (S)
(vice ordförande)

Överförmyndarnämnd

Anna Norström Hvitfeldt (C)
(vice ordförande)
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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 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 det uppdrag som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod.
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån ett antal indikatorer
med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen.
Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är
övergripande, vilket ger utrymme för verksamheten att med utgångspunkt i kunskaper om
verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter
identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån ett nuläge. Strukturen medför
att medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang tas tillvara.

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Mål- och budgetprocess
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren,
vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter.
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.
Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så
kallade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att
föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden
och mål.
Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt
yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat
resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren.
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad 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 utbildningsverksamheten 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. Andra exempel är riskanalys och processledning.
Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för 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 och delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen,
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

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 har beslutat om en uppföljningsplan för
år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.

Foto: JS-gruppen

2
3

5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)
Änr: KS 2019/208.055
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre
period.

Modell: målområden-mål-indikatorer
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning.

MÅLOMRÅDEN
KVALITET
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god
tillgänglighet och positivt bemötande.
LIVSMILJÖ
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga
behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social och ekologisk
hållbarhet.
EKONOMI
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande
treårsperioden.
Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi:
-

budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma
måluppfyllelse, och i slutänden om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning
om mål- och resultatstyrning på sidan 15.
För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.
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Så görs bedömning av måluppfyllelse
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser.
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid
2 procents negativ avvikelse.
Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna
Målvärdet är uppnått
Målet är uppnått,
och…
resultatet är externt jämförbart
Målvärdet är på väg att uppnås
Resultatet är minst 85 procent av målnivån
eller…
målet är uppnått men är inte externt jämförbart
Målvärdet är inte uppnått
Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål
påverkar inte.
Målområde

Mål

Indikator

Livsmiljö

Invånare erbjuds en hälsofrämjande
livsmiljö med god och jämlika
livsvillkor.

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

25%
50%

25%

100 %
Vaxholm arbetar för att minska
klimatpåverkan

Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)
Insamlat matavfall (kg/inv.)

50 %
50 %
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Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till
måluppfyllelse för målområdet.

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av
måluppfyllelsen inom området.
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:
•

mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021
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 2021.
Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitten för respektive målområde.

Kvalitet

Livsmiljö

Ekonomi

3%

17%

16%
8%

42%
29%

55%

55%
76%
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De globala målen
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. De globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och ekologiska.
Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. Vaxholms stads
förtroendevalda politiker har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla
kommunens mål har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra
den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som
indikatorn kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av den
förvaltning som arbetar inom området.

Symboler för de globala målen
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnande (V)
4. God utbildning för alla (V)
5. Jämställdhet (V)
6.Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla (V)
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V)
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet (V)
11. Hållbara städer och samhällen (V)
12. Hållbar konsumtion och produktion (V)
13. Bekämpa klimatförändringarna (V)
14. Hav och marina resurser (V)
15. Ekosystem och biologisk mångfald (V)
16. Fredliga och inkluderande samhällen (V)
17. Genomförande och globalt partnerskap
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Målområde kvalitet
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55
procent uppfylld (grönt), 29 procent på väg att uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, det vill säga att resultat
under 2021 avser mätår 2020.
Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil som pekar uppåt
innebär en positiv utveckling. Medan en pil som pekar nedåt
innebär en negativ utveckling.
17%

55%
29%

Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. (KS)
Måluppfyllelse (procent)
50%
25%
25%
Indikator

Agenda
2030

Utfall 2019

Utfall
2020

Medborgare nöjda med svar på frågor om
kommunen och dess verksamheter (%)
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på
fråga) (%)

65 %

69 %

Insyn och inflytande över kommunens beslut
och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)
60

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat

79

Utfall
2021

BMvärde
2021

54 %

60 %

66,4 %

58 %

70 %

76 %

19 %

40 %

21 %

77

73

75

Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i
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Profitels Servicemätning via telefon och e-post 2021. Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då
undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Kommentar: För indikatorn ”medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess
verksamheter (%)” ligger Vaxholms stad lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms län och
kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och kommunen
ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig inte någon
större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent).
Vad gäller indikator ”tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%)” så ligger kommunens
utfall under beslutad målnivå och benchmarkvärde. Utfall för indikatorn ”insyn och inflytande över
kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)” ligger under beslutad målnivå
men i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen
skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Vad gäller ”nöjd
Kund-index (NKI) företagsklimat” så ligger det på ungefär samma nivå som föregående år och
Vaxholms stad ligger över både målnivå och benchmarkvärde.

Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)
Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Medborgare som rekommenderar andra att
bo i kommunen, andel (%)
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9,
andel (%) totalt

83 %

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

84 %

Utfall
2021

Målnivå
2021

77 %

80 %

63,4 %

95 %

90 %

83,2 %

72 %

80 %

74 %

62 %

50 %

80,8 %

Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Kommentar: Utfallet för indikatorn ”utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)”
ligger lägre än jämförelsesvärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021
har etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och
cykelväg till Rindö förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och
cykelväg längs hela Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är
Bogesundslandet och längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken
markägare eller väghållare och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i
tillgängliga forum. Avsaknaden av efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns
utfall. För indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" ligger
utfallet under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet särskiljer sig inte
i någon större utsträckning mellan könen. Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel
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(%)" ligger över benchmarkvärde och målnivå. För indikatorn ”upplevd trygghet utomhus kvällstid,
årskurs 9, andel (%) totalt” så ligger kommunen under beslutad målnivå och benchmarkvärde.
Utfallet har dessutom minskat med 12 procent sedan förra mätningen. Här finns en skillnad mellan
pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och utfallet för flickor har sjunkit från
föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, men frågan bevakas
framåt.

Mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och
medarbetarskap. (KS)
Måluppfyllelse (procent)
100%

Indikator

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex
Hållbart medarbetarengagemang (HME)
ledarskapsindex

Utfall

Utfall

Utfall

Målnivå

2019

2020

2021

2021

BMvärde
2021

82

82

84

82

79

83

82

85

83

79

Kommentar: I medarbetarundersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex
Hållbart medarbetarengagemang. Vaxholms stads totalindex är 84, vilket kan jämföras med
genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarskapsindex är
högt; 85 i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.

Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att
alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i årskurs 9 och når
sin gymnasieexamen.
Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen, andel (%)

91,8 %

95,1 %

91 %

90 %

81,8 %

Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala
skolor

257,4

271

265,9

260

245,2

100 %

100 %

100 %

95 %

90,1 %

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)
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Indikator

Agenda
2030

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel

Utfall
2019
76,9 %

(%)

Utfall
2020
73,5 %

Utfall
2021
85,9 %

Målnivå
2021
75 %

BMvärde
2021
71,5 %

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen
för kommunerna dividerat med antalet kommuner).

Kommentar: Målet är uppnått. Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga
resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E)
i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1 procent) men betydligt högre än snittet i
Stockholms län (81,0 procent) och riket (76,1 procent). Fler pojkar (93,8 procent) än flickor (87,8
procent) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm
och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0.
Skillnaden syns främst i flickornas meritvärde som är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående
läsår (287,2 poäng). Pojkarnas meritvärde är däremot högre (269,3 poäng) än föregående läsår
(253,8 poäng). Pojkarna har ett högre meritvärde än flickorna vilket är en avvikelse från trenden i
Vaxholm och riket i stort. 98,1 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Det är en marginell
ökning från föregående läsår (97,8 procent). Även här har pojkarna högre utfall än flickorna vilket
skiljer sig från rikets statistik. Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn
”gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm”. Utfallet för 2021 är 85,9
procent vilket är en ökning med 12,4 procentenheter. Utfallet är högst i Stockholms län och 3:e högst
i landet.
Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare
och lärare. (BUN)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Förskollärare (heltidstjänster) med
förskollärarlegitimation, andel (%)
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation
och behörighet i minst ett ämne, kommunala
skolor, andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

31 %

30 %

34 %

30 %

32 %

73,5 %

76,3 %

79,5 %

75 %

69,5 %

Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.
Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen
för kommunerna dividerat med antalet kommuner).

Kommentar: Målet är uppnått. Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (79,5 procent) än Stockholms läns kommuner
(71,2 procent) och riket (71,1 procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor
högre andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation (34 procent) än snittet i Stockholms län (29
procent), dock betydligt lägre än snittet i riket (41 procent).
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Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN)

Måluppfyllelse (procent)

67%
33%

Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

BMvärde
2021

Målnivå
2021

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

91 %

88 %

92 %

86 %

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)

69 %

68 %

79 %

79 %

83

86

90

107

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

112

Under 2021 utfördes ingen brukarundersökning varför data saknas. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i
bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Kommentar: Utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom
barn och ungdom 0 - 20 år; medelvärdet har ökat med 26 dagar. Utfallet ligger över
benchmarkvärdet och beslutad målnivå.
Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet,
delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens
områden

42 %

54 %

54 %

50 %

Andel ansökningar inom ekonomiskt bistånd
som sker digitalt.

10 %

70 %

72 %

50 %

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden, ändrat index. Utfall 2021 ej jämförbart.

Kommentar: Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår.
Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och
aktiviteter för 2021 - 2022. Andelen digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd ligger kvar på
cirka 70 procent vilket bedöms som ett bra resultat som är svårt att förbättra. Utvärdering visade
att de flesta sökanden som kan ansöka digitalt gör det. De flesta ansökningarna som inte sker via e-
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ansökan, görs via juridiska ombud (god man) där det av tekniska skäl inte är möjligt att göra en
digital ansökan.
Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad
erfarenhet. (SN)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Andel strukturerade och standardiserade
metoder inom socialtjänstens område

Utfall
2019

48 %

Utfall
2020

60 %

Utfall
2021

60 %

Målnivå
2021

40 %

BMvärde
2021
63 %

Index ändrat. Utfall för 2021 ej jämförbart.

Kommentar: Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i
utvecklingen och håller sig uppdaterade om forskning och evidensbaserad kunskap. Det gäller bland
annat inom IBIC (ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna
använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbete med att bedöma behov enligt ICF inom
äldreomsorgen har utvärderats och bedömningen är att det behövs ett fortsatt arbete med att
implementera modellen.
Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov
Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

42

46

59

60

3,87

3,75

3,95

4

Indikator för; Nöjd kund i GIS-enkät, saknar jämförbart BM-värde.

Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts från och med i år i SKR:s serviceundersökning.
Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund‐index (NKI) för
bygglovsverksamheten (bygglovsärenden). Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare
på 77 (för mätningen 2019), har för 2020 sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt
resultat. Antalet företag som besvarat undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste
beaktas. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning
2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med
nämndens mål på 60. Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en
kartprodukt levererats eller mättjänster utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5-gradig skala),
vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det inte finns något
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jämförelsetal från någon annan kommun.
Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. (SBN)

Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Agenda 2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

Handläggningstid i veckor, ärende komplett till
beslut

4,7

3,5

4,7

5

4

Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen
till expedierad

16,8

12,4

16,5

12

10,8

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen.

Kommentar: Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat jämfört med resultatet
2020. Handläggningstiden från komplett ärende till beslut ligger fortfarande något bättre än
nämndens mål, trots något längre handläggningstid, men är sämre än BM‐värdet. För den totala
handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt fyra
veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM‐värdet. De ökande handläggningstiderna
beror i huvudsak på en 20-procentig ökning av antalet inkomna lov‐ och bygganmälansärenden
under de två senaste åren (2020‐2021). Detta i kombination med vårens och sommarens
personalomsättning 2021, då två av tre bygglovshandläggare slutat och nya handläggare behövt tid
på sig att komma in i arbetet har gemensamt påverkat resultatet. Sammantaget har det resulterat i
att handläggningstiden för lov‐ och bygganmälansärenden ökat under sommar och höst, och vid
årets slut gett en cirka 6 månader lång väntetid innan byggärenden fördelats till handläggare. Även
bland bygglovskoordinatorer har det funnits en personalomsättning (pensionsavgång och
barnvikariat). Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut
om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med två handläggare under hösten
2021 och en extra handläggare under 2022.
Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK)

Måluppfyllelse (procent)
75%
25%
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Bibliotekets digitala utbud - böcker och
tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)

Målnivå
2021

50 %
44 %

Andel barnbokslån (%)
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46 %

50 %

BMvärde
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Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen,
andel nöjda medborgare (%)

46,2 %

50 %

38,8 %

Möjligheten för invånare att nyttja
kommunens idrotts- och motionsanläggningar,
andel nöjda medborgare (%)

68,8 %

60 %

75,2 %

BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från
tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som
har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB. Utfall saknas för Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel
nöjda medborgare (%) på grund av för få svarande. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god
ekonomisk hushållning.

Kommentar: Utfallet för indikatorn ”det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda
medborgare (%)” är 46,2 procent och målnivån var 50 procent. BM-värdet för hela
Stockholmsregionen är 38,8 procent så Vaxholm har ett jämförelsevis gott resultat trots att
målnivån inte uppnåddes. Inställda och flyttade föreställningar och evenemang till trots är
invånarna ändå ganska nöjda med kultur- och nöjeslivet. För att förtydliga vilka evenemang som är i
kommunal regi är det viktigt med en tydlighet i kommunikation och marknadsföring. Under 2021
har coronapandemin inneburit att många aktiva föreningar och skolor tvingats avstå helt eller
avboka aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Möjligheten för kommunen att skapa andra eller
fler alternativ har varit begränsad då antalet hallar är begränsade. Möjligheten för invånare att
nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har därför varit begränsad. Om detta påverkat
utfallet på indikatorn ”möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)” går inte att se då utfall från tidigare år saknas,
men kommer att följas över tid.
Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

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

Utfall
2019

78 %

Utfall
2020

81 %

Utfall
2021

83 %

Målnivå
2021

85 %

Kommentar: I Vaxholms stad är nu 83 procent av hushåll och företag uppkopplade med minst 100
mbit/s. Vid granskning av statistiken samt antal inkomna schaktningstillstånd för elektronisk
kommunikation, kan det utläsas att marknaden mattats av. Då Vaxholm stad har en svår geografisk
utgångsposition är vissa hushåll och företag i skärgården svåra att nå. Undersökningar kommer att
starta för att undersöka både efterfrågan och möjlighet att hjälpa marknaden koppla upp de sista
procenten för att nå regeringens mål med 95 procent anslutna till år 2023.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Målområde livsmiljö
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både
social och ekologisk hållbarhet.
Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till
naturresursuttaget i ekosystemen.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området livsmiljö. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar
55 procent uppfylld (grönt), 42 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021
avser mätår 2020.
Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt
positiv utveckling och en pil nedåt
innebär en negativ utveckling.

innebär en

3%

42%
55%

Mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. (KS)

Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Kommunen som en plats att bo och leva på,
andel nöjda medborgare (%)
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt
att leva, andel (%) totalt

76 %
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55 %

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

97 %

75 %

92,1 %

59 %

60 %

63 %
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Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Kommentar: Indikatorn Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
kommer från SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå och
benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan män och kvinnor
(96,8 % män, 97,5 % kvinnor). Vad gäller elever i årskurs 9 som tycker att livet är riktigt härligt att
leva, andel (%) totalt så har utvecklingen gått i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet
särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 % flickor och 64 % pojkar).
Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Analys och åtgärder vid könsskillnader i
nyckeltal görs av alla nämnder

Utfall
2021

Målnivå
2021

Ja

Delvis

Kommentar: Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att
analysera och genomföra förbättringar vid större könsskillnader.
Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS)

Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

223

217

243

208

203

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

41,2 %

61,1 %

65 %

50 %

42,1 %

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda
med kollektivtrafik

87

Insamlat mat- och restavfall, kg/person

100

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin.

Kommentar: Insamlat mat- och restavfall mätt i, kilo per person, har ökat sedan föregående år med
26 kg och bedöms som mindre avvikelse. En anledning till detta kan vara att fler hushåll i
skärgården nu har fått möjlighet att lämna matavfall. Vad gäller ”miljöbilar i
kommunorganisationen, andel (%)” så överstigs målvärdet med 15 procent och kommunen ligger
över benchmarkvärde.
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Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. (KS)
Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda

Utfall

Utfall

Utfall

2030

2019

2020

2021

79 %

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)

68 %

58 %

Målnivå BM-värde
2021

2021

80 %

Fotnot: 233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 %

Kommentar: Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor (SRMH) bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om
de då väljer ett område som har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre.
Det är ingen uppföljning av alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn
är ändå ett sätt att mäta kvaliteten på de enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men
för att följa en utveckling skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år.

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande
och trygga utbildningsmiljöer. (BUN)
Måluppfyllelse (procent)
33%
67%
Indikator

Agenda
2030

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

Utfall
2019

98 %

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

96 %

97 %

96 %

96 %

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i
skolan, andel (%)

80,5 %

90,9 %

86 %

85,3 %

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i
skolan, andel (%)

74 %

78,7 %

80 %

80,2 %

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka,
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). Benchmarking (BM) för grundskolan görs med samtliga
deltagande skolor i Skolinspektionens skolenkät för riket.

Kommentar: Målet är på väg att uppnås. Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom
området trygghet. 97 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn
är trygga i förskolan. Det är en ökning med en procentenhet från föregående års redan höga
resultat.
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I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9 procent av eleverna i årskurs 5 (flickor 91 procent
och pojkar 94 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett mycket gott resultat och innebär
en ökning med över tio procentenheter från föregående år. 79 procent av eleverna i årskurs 9
(flickor 82 procent och pojkar 82 procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan. Målnivån för
årskurs 9 är inte helt uppnådd, men utfallet ligger nära. Utfallet har ökat med över fyra
procentenheter från föregående år vilket visar att de insatser som gjorts har givit resultat. Det är
intressant att notera att de elever som svarat "annat/vill ej ange" på frågan om kön sänkte utfallet
på totalsvaren för både årskurs 5 och 9.
Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en
del av lärande

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019
1,7

CO2e per kilo inköpt livsmedel

Utfall
2020

Utfall
2021

1,7

1,6

Målnivå
2021

BMvärde
2021

1,7

2

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.

Kommentar: Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten.
Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt.
De goda resultaten beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan.

Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN)
Måluppfyllelse (procent)
33%
33%
33%

Indikator

Agenda
2030

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

24,4 %

29,6 %

29,6 %

20 %

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

88 %

92 %

88 %

90 %

78 %

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

82 %

90 %

81 %

90 %

74 %

Utfall för "Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)", saknas.

Kommentar: En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under
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året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal
orosanmälningar inom barn och ungdom samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd
och missbruksenhet.

Mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN)
Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

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

Utfall
2019

58,5 %

Utfall
2020

86,6 %

Utfall
2021

97,3 %

Målnivå
2021

BMvärde
2021

90 %

Indikatorn för, Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde.

Kommentar: Indikatorn för målet ”beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent
(%)” har stigit från 86,6 för helåret 2020, till 97,3 procent för helåret 2021, vilket överstiger
nämndens målnivå för 2021 på 90 procent. Under hösten har en ny digital e-tjänst införts för
ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den
nya e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger
sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.
Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

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

72,1 %

50 %

75,2 %

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg,
lekplatser, andel nöjda medborgare (%)

85,7 %

50 %

77,6 %

Skötsel av byggnader där kommunen har
verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda
medborgare (%)

62,6 %

50 %

69,4 %

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda
medborgare (%)

70,6 %

50 %

68,2 %

BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från
tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som
har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB

Kommentar: Indikatorn ”skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor,
äldreboende, andel nöjda medborgare (%)” visar på att Vaxholms stad ligger något under
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jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallet kommer att studeras
över tid och kommer under 2022 att analyseras närmare i kombination med ny indikator NKIFastighet. Indikatorerna ”skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)” och ”skötsel
av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)” visar på att Vaxholms stad ligger i nivå med
jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Indikatorn ”skötsel av
allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)” visar att Vaxholms stad
ligger något högre än jämförelsevärdet (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner.
Utfallen kommer att studeras över tid.
Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar,
andel (%)

Utfall
2019

49%

Utfall
2020

47%

Utfall
2021

Målnivå
2021

48%

BMvärde
2021
42%

Avser 2020. BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Målnivån anses uppfylld vid utfall mellan
45%-55%.

Kommentar: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7 – 20 år och utfallet har varit
stabilt under de senaste åren.

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK)
Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Agenda
2030

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda
lokaler

Utfall
2019

139

Utfall
2020

147

Utfall
2021

146

Målnivå
2021

150

Utfall avser alla Vaxholms stads lokaler. BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk.

Kommentar: Utfallet på indikatorn understiger målnivån något och är en marginell minskning från
föregående år.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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Målområde ekonomi
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den
kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:
-

budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas
utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 76 procent uppfylld (grönt), 8
procent på väg att uppfyllas (gult) och 16 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021
avser mätår 2020.
Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt
positiv utveckling och en pil nedåt
innebär en negativ utveckling.

innebär en

Övergripande finansiella mål
Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)
100%

Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Budgetavvikelse (mnkr)

4

Benchmarking sker med Stockholms län.
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Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå

BM-värde4

17,9 mnkr

126,3mnkr

0 mnkr

0 mnkr
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Kommentar: Samtliga nämnder förutom stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot
budgeten. Finansförvaltningen redovisar också ett överskott främst på grund av förbättrade
skatteprognoser. Exploateringsverksamhetens bidrag till överskottet uppgår till 96,8 mnkr.
Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent
100%
Agenda
2030

Indikator (prognos helår)
Resultat i procent av skatteintäkterna (%)

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå

BM-värde

4,8 %

20,1 %

2,0 %

7,5 %

Kommentar: SKR använder 2,0 procent i resultat som en tumregel för god ekonomisk hushållning
vilket också är målnivån för Vaxholms stad som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet är
20,1 procent och överstiger därmed målnivån. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår
resultatet till 6,8 procent.
Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent
100%
Indikator (prognos helår)

Agenda
2030

Soliditet för kommunen

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå

BM-värde

38 %

50,4 %

35 %

45,5 %

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

Nämndernas mål
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)

Måluppfyllelse (procent)
100%
Indikator

Resultatavvikelse i procent av budget (%)

Utfall
2019
-2,5 %

Utfall
2020
0,4 %

Utfall
2021
0,7 %

Målnivå
2021

BMvärde
2021

0%

Kommentar: Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,2 mnkr. Resultatavvikelsen i
tabellen ovan visar den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som
består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt.
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)

Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

BMvärde
2021

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen
fsk, (%)

0,3 %

1,2 %

1,1 %

0%

0%

2,4 %

3%

13 %

0%

-10,3 %

2,5 %

6,1 %

11,3 %

0%

-4,7 %

-9 %

-14,7 %

-22,7 %

0%

-17,1 %

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.

Kommentar: Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska måluppfyllelse har delvis uppnåtts.
Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan inklusive öppen förskola samt grundskola visar på högre
kostnader jämfört med fullmäktiges målsättning om en avvikelse på 0%. Vaxholms
nettokostnadsavvikelser inom förskola och grundskola visar att vi har en dyrare verksamhet jämfört
med riket i snitt och med benchmarkvärdet som består av genomsnittet för Stockholms läns
kommuner. Vi kan också se att utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen har gått åt fel håll under ett
antal år.
Kommunen har jobbat med att få ner kostnaderna bland annat genom att slå ihop ett
rektorsområde, införa blandklasser på Rindö skola, revidera policyn om skolskjuts samt säga upp
flera förskolelokaler. En del av dessa åtgärder har vi inte fått en helårseffekt på än utan effekterna
kommer förhoppningsvis att synas i kommande års nettokostnadsavvikelser. Samtidigt minskar vårt
elev- och barnantal vilket leder till höga lokal- och personalkostnader per elev. Åtgärderna har inte
varit tillräckliga för att stoppa och vända den negativa utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har under året fattat ett beslut om att genomlysa nämndens
nettokostnadsavvikelser och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag.
Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att hantera nettokostnadsavvikelserna. Ett
analysarbete har påbörjats dels genom djupare analyser av nyckeltalen i Kolade och dels av
verksamhetsnyckeltal som inte finns i Kolada för att kunna förstå vad avvikelserna beror på. Som ett
led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att
beakta i beslut i allt från organisation, bemanning, lokalförsörjning till val av utvecklingsinsatser.
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Majoriteten av nämndens kostnader består av personal, lokal, måltid och skolskjutskostnader. Det
är inom dessa kategorier vi kommer att hitta kostnadsavvikelserna jämfört med genomsnittet för
riket och Stockholms län. Vi vet redan idag att vi har tomma platser i våra förskolor och skolor.
Befolkningsprognosen pekar på minskat antal elever i grundskolan dem kommande åren vilket
kommer att innebära ytterligare tomma platser i våra skolor.
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)

Måluppfyllelse (procent)
25%
75%
Agenda
2030

Utfall
2020

Utfall
2021

-31,3 %

-27,1 %

-25,3 %

0%

-9,7 %

-9,4 %

-2,4 %

-6,3 %

0%

-10,4 %

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)

2,0 %

-0,6 %

3,7 %

0%

4,1 %

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

3,1 %

3,3 %

7,2 %

0%

Nettokostnadsavvikelse för individ- och
familjeomsorg (%)
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)

Målnivå
2021

BMvärde
2021

Utfall
2019

Indikator

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.

Kommentar: Samtliga indikatorer förutom nettokostnadsavvikelsen inom LSS visar på goda resultat.
Trots att nettokostnadsavvikelsen inom LSS inte uppnår målnivån så ligger kommunen bättre till
jämfört med genomsnittet för Stockholms län.
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)

Måluppfyllelse (procent)
50%
50%
Indikator

Agenda
2030

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Självkostnadstäckningsgrad för
bygglovsverksamheten

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

-8 %

-20 %

-11 %

0%

0%

46 %

42 %

69 %

66 %

66 %

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, medans självkostnadstäckningsgraden avser endast
bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras och det finns BM värde för. BM för Resultatavvikelse och
Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för Självkostnadstäckningsgraden är ett genomsnitt
från tre kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar tillgänglig information.

Kommentar: Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i
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procent för hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för
bygglovsverksamhetens delar som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till
verksamhetskostnad. Stadsbyggnadsnämnden har för helåret 2021 en negativ budgetavvikelse på
11 procent och en självkostnadstäckningsgrad på 69 procent. Detta innebär ett underskott mot
budget om 819 tkr. samtidigt som självkostnadstäckningsgraden är 3 procent högre än nämndens
mål för 2021.
Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovs- och tillsynsverksamheten utfall ligger
under budget. Intäkterna för GIS- och strandskyddsverksamheten ligger dock något över budget och
balanserar delvis upp resultatet.
Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna i början av sommaren, är väntetiden
vid årsskiftet ca 6 månader innan inkomna ärenden kan fördelas till handläggare. Den lagstadgade
handläggningstiden har till följd av denna situation ökat kraftigt under hösten och överskridits
under året i 44 av 122 beslutade bygglovs- och anmälansärenden, vilket innebär att reduktion skett
i 36 procent av dessa ärenden under 2021. Detta har sammantaget resulterat i en reduktion av
bygglovsavgifter med 573 tkr. vilket är 227 tkr lägre än vad som prognostiserades vid
delårsbokslutet T2 2021.
I och med en uppdelning av bygglovsverksamheten i tre delområden (bygglov, tillsyn och
rådgivning) går det nu att särskilja kostnader för sådan verksamhet som kan avgiftsbeläggas
respektive sådan verksamhet som enligt lag endast får skattefinansieras. Detta möjliggör en korrekt
redovisning av självkostnadstäckningsgraden som andelen intäkter i förhållande till kostnader
specifikt för bygglovsverksamheten - den verksamhet som får avgiftsfinansieras. Även
handläggningen av strandskyddsdispenser får avgiftsfinansieras.
Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att stadsbyggnadsnämnden kan tillsätta extra
handläggarresurser under 2021 och 2022 enligt beslut § 2021/63 KF, och därmed överskrida budget
i motsvarande omfattning. Till följd av detta har en extra handläggare visstidsanställts under hösten
2021 och hela 2022 samt en extra handläggare anställts på halvtid under hösten 2021. Den
tillkommande kostnaden för dessa extraresurser har under hösten varit 248 tkr.
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)

Måluppfyllelse (procent)
67%
33%
Indikator

Agenda
2030

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målnivå
2021

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

-3,3 %

5,8 %

1,7 %

0%

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och
felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)

100,5

71,7

101,2

95

1,63 %

5 %

Vakansgrad lokaler (%)

45

BMvärde
2021
0%
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Indikatorn Vakansgrad lokaler (%) är inte externt jämförbar varför utfallet är markerat som gult - målvärdet är på väg att uppnås.

Kommentar: Resultatavvikelsen landar på 1,7 procent och ger ett grönt utfall.
Kvadratmeterkostnaden för skötsel är högre än målnivån och ger ett gult utfall. Detta förklaras av
uppskjutna åtgärder från 2020 då kostnaderna var låga. Störst avvikelse mot budget ligger inom
äldrevården där stadens driftentreprenör tvingades senarelägga arbeten på grund av besöksförbud
under pandemin.
Vakansgraden är fortsatt låg och består till största delen av stadens camping som beräknas vara
uthyrd till sommaren 2022. Avvikelsen uppnår ett grönt resultat men då indikatorn saknar
benchmarkingvärde blir utfallet gult.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Balanskravsresultat
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.
Årets balanskravsresultat är positivt.
Bokslut
2021

Bokslut
2020

145,9

33,3

- Samtliga realisationsvinster

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

-

-

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

145,9

33,3

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

145,9

33,3

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat

Foto: Vaxholms Stad
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Väsentliga personalförhållanden
Coronapandemin
2021 har återigen varit ett år där coronapandemin präglat kommunens arbete och verksamheter
under hela året.
Stora insatser har lagts på att säkerställa och planera personalförsörjning och bemanning i
verksamheterna på ett så långsiktigt och uthålligt sätt som möjligt trots periodvis stor
personalfrånvaro och i utbildningsförvaltningen även stor frånvaro av barn.
Parallellt har kommunen som arbetsgivare arbetat med att undersöka och förebygga
arbetsmiljörisker så att medarbetare kan arbeta säkert. Under coronapandemin har Vaxholm stad
arbetat med att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att säkerställa att
riskbedömningar görs utifrån arbetsmiljöperspektiv vad gäller till exempel vaccinering,
skyddsutrustning och särskilda riskgrupper som exempelvis gravida.
Under hela krisarbetet med anledning av pandemin har Vaxholms stad kontinuerligt fört dialog med
fackliga företrädare och skyddsombud.
Fokus har legat på att upprätthålla en god kommunikation och intern information utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vaxholm stad förhållningssätt utifrån dessa.
Rekommendationerna har bland annat avsett avstånd, basal handhygien, åtgärder för
distansarbete, distansmöten och mycket annat.

Personalöversikt
Anställda i Vaxholms stad
Antal anställda

2017

2018

2019

2020

2021

673

858

868

844

666

kvinnor (%)

79

79

76

77

76

män (%)

21

21

24

23

24

496

610

624

611

489

kvinnor med tillsvidareanställning (%)

81

76

75

76

77

kvinnor deltid (%)

28

27

27

24

18

män med tillsvidareanställning (%)

65

57

57

61

62

Män deltid (%)

22

23

18

19

3

Antal tidsbegränsade anställningar

94

135

106

120

103

Antal timanställda

83

113

138

113

74

Antal tillsvidareanställda

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

2018

Antal anställda

2019

2020

2021

125

141

165

182

Kvinnor (%)

43

44

43

45

Män (%)

57

56

57

55

122

137

161

174

Kvinnor med tillsvidareanställning (%)

96

98

95

95

Män med tillsvidareanställning (%)

99

96

100

96

Antal tillsvidareanställda

Andel heltid/tillsvidareanställda
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att
driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att möta välfärdens stora
behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet med överenskommelsen mellan
SKR och Kommunal är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Under 2020 kom
parterna överens om att det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 31 december
2024.
Andel heltidsanställda per förvaltning december 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%
76%
63%

Totalt

60%

Barn och utb.

54%

Socialförv.

Stadsbyggnadsf.

Kommunled.

Inom alla förvaltningar är en majoritet av medarbetare heltidsanställda. Ett aktivt arbete pågår
främst inom hemtjänst för att hitta lösningar för att fler kan arbeta heltid. Dialoger har förts med
fackliga parter under året.
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Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%
73%

71%

71%

Totalt

Barn och utb.

Socialförv.

82%

Stadsbyggnadsf.

Kommunled.

Antalet tillsvidareanställda är stabilt. I samband med verksamhetsövergången av särskilt boende
höjdes andelen tillsvidareanställda inom socialförvaltningen.

Personalomsättning
Personalomsättningen ökade med 2,4 procent till 10,7 procent från 2020 till 2021. Ökning kan vara
en effekt av att arbetsmarknaden, trots pandemin, kommit igång i den kommunala sektorn jämfört
med 2020. Det har funnits en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm
stad, beroende på för litet antal barn. Konsekvensen blev, efter omplacering, att tre personer fick
lämna sina arbeten.
2017
Personalomsättning (%)

2018

18,4

6,8

2019

2020

10,2

8,3

2021
10,7
(25,7*)

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

Sjukfrånvaro
Under 2021 minskade sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet
2020. Dock syns en ökning i slutet av året, främst beroende på omikronvarianten av coronaviruset,
med höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under den fjärde vågen av pandemin.

Sjukfrånvaro totalt jan-dec
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
jan

feb

mar

apr
2018

maj

jun

jul

2019

2020
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Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2021.

Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,4 % under 2021 dvs. 0,2 % mindre än tidigare år.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2015

2016

2017
tot

2018
KLK

2019

SBF

SF

2020

2021

BUF

Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2021.

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är de som påverkats mest av pandemin och haft
högst sjukfrånvaro under 2021. Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskade dock något under 2021
medan den ökade inom utbildningsförvaltningen. Nedgången av sjukfrånvaron inom
socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september
2021.
12
10
8
6
4
2
0
Förskola

Grundskola
2019

2020

Hemtjänst
2021

Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I
ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
kvinnor (%)
män (%)
-29 år (%)
30-49 år (%)
50- år (%)
sjukfrånvaro långtid (%) (>60
dagar)
Antal sjukdagar per anställd

2017

2018

2019

2020

2021

6,7
7,5
3,5
5,6
8,0
5,8
47,8

5,9
6,5
3,7
4,2
5,5
6,8
42,7

5,9
6,5
3,6
3,6
5,5
6,9
45,9

7,6
8,4
4,8
5,2
6,9
9,0
39,6

7,4
8,2
4,8
4,3
6,5
9,1
48,9

25

26

36

Bolagen
Sjukfrånvaro Roslagsvatten

2019

2020

2021

Total sjukfrånvaro (%)

2,96

4,10

3,82

Sjukfrånvaro långtid(%) (>60 dagar)

0,29

1,16

1,09

Kompetensförsörjning
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens behov av kompetensförsörjning är att
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att Vaxholms stad kan erbjuda
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och
god kvalitet.
Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser,
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt
kompetens.
Under 2021 har Vaxholm stad fortsatt arbetet med värdestyrning och kultur genom att förtydliga
vad detta står för inom verksamheterna och vidareutveckla det främjande förhållningsättet som en
grund för kommunens ledar-och medarbetaridé. Ett arbete pågår fortsatt med att integrera
värdegrund i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta policys samt att
marknadsföra och kommunicera Vaxholms stad unika förutsättningar som arbetsgivare både internt
och externt.
Under pandemin har det visat sig att distansarbete fungerar bra för vissa arbetsuppgifter inom
administrationen. Därför har förutsättningarna för distansarbete formaliserats i en
överenskommelse som kommer att gälla efter pandemin.

Värdegrund och ledarskap
Vaxholms stad värdegrund har testats hårt under de senaste årens pandemi där den fungerat som
en värdefull kompass i arbetet. Vaxholms stads gemensamma värdeord är samspel, engagemang
och respekt.
För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv har Vaxholms stad tagit fram en inriktande plattform som
baseras på ett hälsofrämjande förhållningsätt som guidas av våra värderingar och där verktyget för
att säkerställa detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Under 2020 togs en ledaridé för ett hållbart ledarskap i Vaxholms stad fram. Under 2021 slutfördes
den ledarutvecklingsinsats som tidigare skjutits fram på grund av pandemin. Den digitala
kompetens som organisationen utvecklat gjorde det möjligt att genomföra hela insatsen digitalt för
samtliga ledare.

Medarbetarskap
I maj 2021 lanserades också Vaxholm stads medarbetaridé för samtliga medarbetare. Aktiviteter
har genomförts under hösten av respektive chef för att integrera medarbetariden i vårt dagliga
arbete.
Vår värdegrund präglar vårt arbete. Vaxholms medarbetare har visat stort engagemang och respekt
under denna tid, och samspelat för att lösa situationen på bästa sätt för både invånare, boende,
hemtjänstkunder, elever och närstående, vårdnadshavare och kollegor.

Resultat av medarbetarundersökningen
I medarbetarundersökningen för 2021 kan vi se att den arbetsrelaterade utmattningen (brist på
återhämtning) och arbetstakt (tempot under arbetsdagen) åter ökat efter en nedgång 2020. Det är
en trolig effekt av den press som det ständiga behovet av krishantering medfört, och som både
medarbetare och ledare under två års tid hanterat.
Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att våra medarbetare presterat och fortsatt
leverera tjänster med hög kvalitet trots rådande omständigheter. Naturligtvis finns skillnader i
resultatet mellan olika verksamheter, men den totala prestationsnivån har ökat 2021 till 75,6, att
jämföra med 2020 då den var 74,3.
I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för
totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex 2021 var 84, vilket
kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som var 79. Även Vaxholms resultat
för ledarindex var högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som var 79.
Jämfört med alla Sverige kommuner ligger Vaxholm stad på 6:e plats och i Stockholms län på delad
1 plats.

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021

Vaxholm

Alla kommuner

86
84
82
80
78
76
74
72
2014

2015

2016

2017

2018

2019

53

2020

2021
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Skatteunderlaget
SKR:s prognos i december 2021 för skatteunderlaget 2021 var att det ökade med 4,6 procent. Den
preliminära bedömningen i början på 2022 är att ökningen förmodligen blev större, 5,0 procent
vilket kommer att gynna 2022 års resultat. Det har varit en kraftig återhämtning efter det svagare
året 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i
skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste
åren.

Demografin
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare.
Eftersom alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets
befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala
befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn mellan 6-15år som går i
grundskolan.

Period av låga räntor och låg inflation
Vi har under flera år haft låga räntor och låg inflation. Under 2020 medförde krisen att
konsumentprisinflationen generellt försvagades världen över, inte minst genom sjunkande
energipriser. Svensk inflation bottnade och har sedan, liksom i delar av omvärlden, stigit bland
annat som följd av en tydlig rekyl i energipriser. SKR gör bedömningen att inflationen inte är något
större problem i Sverige om man räknar bort energipriserna. Prognoserna har alltid pekat på höjda
räntor. Prognoserna har reviderats och räntehöjningarna har uteblivit under flera år. Det vi kan se
nu är tydliga signaler på att räntorna är på väg att höjas på riktigt.

Pensionsförpliktelser för kommunen och kommunkoncernen
Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.
Pensionsprognoserna har visat sig vara volatila under flera år vilket får en effekt på resultat och
ekonomisk ställning. Pensionsförpliktelsen har inte tryggats i en pensionsförsäkring eller
pensionsstiftelse.
Pensionsskuld (mnkr)

2021

Kortfristig skuld, individuella valet

14,1

Avsättning för pensioner

101.6

Ansvarsförbindelse

129,2

Summa

244,9
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Händelser av väsentlig betydelse
Översikts- och detaljplaner
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040, pågick fram till sammanställning av
samrådet hösten 2021. Därefter har arbetet pausats i avvaktan på att ett kulturmiljöprogram tas
fram. Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en
utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. Den 6 april 2021 vann också detaljplan
Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela
Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området.
Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att
nödvändiga ansökningar om förrättningar har lämnats in till Lantmäteriet.

Renovering av kajerna i stadskärnan
Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med
kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr.
Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande
kajrenoveringen.

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter
Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första
etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för
SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.

Nytt gemensamt avloppsreningsverk
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt
bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket.
Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya
avloppsreningsverket beräknas stå klart 2026.

Coronapandemin
Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med
pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område.

Särskilt boende
Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september.
Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom
samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen
Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under
vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete
och att identifiera utmaningar.
I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet
våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbete
med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande
arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna
är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter.
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Händelser efter bokslutsdagen
Rysslands invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari kan komma att påverka kommunens
verksamhet och ekonomin framåt. Den högre inflationen utifrån ökade energi- och livsmedelspriser
påverkar de långa räntorna som är på väg uppåt vilket innebär att det blir dyrare att låna. FN:s
flyktingorgan UNHCR beräknade i början av mars att ca 4 miljoner ukrainare kommer att fly och EU
har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas
tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Flyktingar från Ukraina kommer därmed att
ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De
har då rätt att bland annat gå i skola och arbeta. Migrationsverket kommer att finansiera
kommuners och regioners kostnader även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande.
Kommunen höjer nu sin beredskap för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kriget och
säkerhetsläget innebär. Ett antal evakueringsplatser har färdigställts i kommunen utifrån förfrågan
från Migrationsverket.

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av
Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.
En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där
kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har
varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta
beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins
utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med
nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring
gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av
pandemin som möjligt.
HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka.
Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till
krisledning.
Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket,
Försäkringskassa med flera rörande pandemin.
Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bland annat på intranätet
stimmet.
Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och med risk- och konsekvensanalyser.
Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning.
Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer
under pandemin.
Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, bland annat genom att driva
förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång,
informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för
framtida distansarbete.
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Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete
med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att
förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har enheten medverkat vid
kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två
gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin besvarat medias frågor och
arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora
informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben har ständigt
uppdaterade coronasidor med samlad information funnits genom hela pandemin, och i
nyhetsflödet liksom på facebook har kontinuerligt både lokala och regionala pandemirelaterade
nyheter uppdaterats. Allmänheten har i via varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i
Vaxholm, nåtts av uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten
hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format har varje månads sänts
till alla hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen.
Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och
servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande
digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat
övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.
Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.
Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts
direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och
medborgarmöten tillsammans med Polisen.
Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att
minska smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få
information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal
personer som fått vistas i turistbyrån samtidigt reglerats.
Upphandlingsenheten jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt
rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har
pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts
i enlighet med efterfrågan.
IT-enheten: Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt
distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPNtjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet
distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet
distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i
deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens
digitala möten.
Säkerhetsenhetens medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i
pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som
rådgivande stöd för Vaxholm.
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Planenhetens arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i
dialogen med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och
med att fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att
tidsplaner delvis har skjutits fram.
Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i
bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har
efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser.
Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört
generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland
annat avtal, detaljplaner och byggnationer.
Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på
framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med
förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden
Kvalitet
Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats
under pandemin. För förskolans del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade
en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets
utveckling.
Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använt fler digitala verktyg i undervisningen,
vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och
personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och
lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats
nå sina kunskapsmål generellt.
Skolorna har kunnat fokusera på närundervisning i stor utsträckning. Endast vid få tillfällen har
beslut tagits om distansundervisning för enstaka klasser eller stängning av skola, i samråd med
smittskyddsläkare. Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten som elevhälsokonferenser,
föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som
kan leda till kvalitetsbrister och upplevda brister i kommunikationen från elevers och
vårdnadshavares sida.
Skolsköterskorna har i god samverkan med varandra samt inom och mellan skolorna samordnat
vaccineringen av eleverna i årskurs 6 - 9 enligt plan.
Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och
distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och i
gruppundervisningen.
Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från
grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna.
På förvaltningskontoret har flexibla och kreativa lösningar medfört att kvaliteten gentemot
intressenter har kunnat upprätthållas i stor utsträckning. Enheten för samverkan- och stöd har
skapat möjlighet för mer flexibla, digitala mötesforum vilket har lett till bättre tillgänglighet
gentemot intressenterna. Medarbetarna har också utvecklat sin digitala kompetens.
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Livsmiljö
Pandemin har påverkat medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning negativt, vilket syns inom
alla verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet inför framtiden och vad som händer efter
pandemin. En ökad sjukfrånvaro har inneburit att medarbetare som varit fysiskt på plats har behövt
vara extra flexibla och utföra arbetsuppgifter som annars inte är ordinarie. I vissa perioder och inom
vissa verksamheter har tillgången till vikarier varit osäker och skapat ytterligare oro och ökad
upplevelse av arbetsbelastning.
Trots pandemin har medarbetarundersökningen gett goda resultat i det stora hela. Resultatet av
Arbetsrelaterad utmattning bekräftar dock upplevelsen av trötthet bland medarbetarna - något
som är kommunövergripande.
Ekonomi
Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre,
extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat
behov av resursassistenter under pandemin.
Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund av att det varit svårt att
marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser
vilket medför förlorade intäkter.
Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av
pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade
kostnader. Det har även varit brist på dessa med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i
klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade
även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel. Då elever inte åt i samma
utsträckning på skolan på grund av hemundervisning balanserades dock dessa extra kostnader.
Folkhälsomyndigheten har varit vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet
kommunicerat med vårdnadshavare via skolplattformen Vklass. Krisledningsmöten har hållits varje
vecka för att följa upp konsekvenserna av pandemin samt hur smitta kan förebyggas.
Utbildningsförvaltningen har tilldelats statliga bidrag och ersättningar som syftar till att bidra till
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa
till följd av covid-19-pandemin. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för sjukkostnader för
personalen.

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Coronapandemin har påverkat alla enheter, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och
kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under
pandemin (85‐95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid, och att man inte jobbar för
länge och intensivt i sträck utan mikropauser. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet
kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapauser på kontoret. Distansarbetet kan också leda
till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i
arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans
och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.
Allmänkulturen
Pandemins påverkan på kulturlivet har varit mycket stor. Det har varit en utmaning att planera
verksamheten. Med något lättade restriktioner var det möjligt att genomföra promenadteater och

59

Rapport
55 av 119
utomhusbio under sommaren. Kulturnatten i oktober kunde genomföras enligt plan. Det har också
varit möjligt att sända konserter via webben då man har investerat i teknisk utrustning under året.
Teaterföreställningar för barn som skulle ha gått på våren kunde nu spelas under hösten. I slutet av
december kom nya restriktioner och jul‐ och nyårskonserten ställdes in. Den kulturansvariga har
arbetat på distans i så stor utsträckning som möjligt, även kulturrådsmötena hölls på distans fram
till hösten.
Fastighetsenheten
Den höga sjukskrivningsnivån hos entreprenörerna har varit enhetens största utmaning relaterat till
pandemin. Enheten har löpande stöttat kommunens arbete med att säkerställa efterlevnad av
gällande restriktioner.
Stadsbiblioteket
Hela året har präglats av pandemin. Stadsbibliotekets lokal var stängd i början av året och öppnade
för besökare den 25 januari, med reducerade öppettider. Sedan sommaren har biblioteket i stort
sett kunnat hålla öppet som vanligt. Under våren turades personalen om att arbeta på distans, och
från sommaren och framåt har det mesta av arbetet skett på plats. Det har varit svårt att planera
verksamheten och ha framförhållning. Biblioteket har tappat mycket gentemot skolor och förskolor
då de inte haft möjlighet att besöka biblioteket som vanligt. Det är bekymmersamt med tanke på
barns läsning.
Tekniska enheten
Tekniska enheten anordnade tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning kring
badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städning av offentliga
toaletter och tömning av papperskorgar. På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på
grund av rådande restriktioner. Många avbokningar har gjorts av halltider. Ungdomsidrotten fick
dispens att utöva sina idrotter och under sommaren har det även öppnats upp för vuxna och
privatpersoner. Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud gjordes tillsammans med
polis och skolan. En framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning togs fram och
tillämpades vid ett tillfälle under året. Kontroller utfördes av entreprenörer och sommararbetare på
badplatser och allmänna ytor under sommaren.

Socialnämnden
Övergripande
Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund
av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig inom äldreomsorgen gjorde det i
februari/mars. En andra och tredje vaccindos erbjöds alla medarbetare under senare delen av året.
Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att
använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten.
Avdelningen för myndighetsutövning
Distansarbetet har fortsatt under året. Fysiska möten hålls endast i undantagsfall. De digitala
mötena har blivit en vana och något som medarbetarna även framledes kommer att använda i vissa
sammanhang.
Avdelningen för egen regi
Dagverksamheterna hölls öppna med mindre grupper. Under senare delen av året kunde de öppnas
upp igen med viss försiktighet.
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Träffpunkten Kanonen har hållits stängd, men öppnades upp sista maj. Dock med restriktioner om
max antal personer och hålla avstånd vid sammankomsterna.
Skyddsutrustning
Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då
verksamheterna kunnat beställa skyddsutrustning från det ordinarie avtalet.

Stadsbyggnadsnämnden
Coronapandemin har påverkat bygglov‐ och GIS‐enhetens verksamhet, liksom alla andra
verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit
aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85‐95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid
och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropauser. Det är inte
heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapauser
på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att
man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många
känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret
och arbeta tillsammans.
En stor andel distansarbete medför också att vissa arbetsmoment kan bli omständligare. I äldre
ärenden är fortfarande huvuddelen av alla ritningar och andra dokument fysiska och finns endast i
fysisk akt i bygglovsarkivet på kommunhuset. Man behöver då styra upp arbetet utifrån detta och
planera sina inbokade arbetsdagar på kontoret med att hantera dessa ärenden, vilket oftast inte är
optimalt i förhållande till arbetsflödet i de pågående ärenden som ska hanteras.
Även gransknings‐, samsyns‐, fördelnings‐, enhets‐ och andra typer av möten blir svårare att hålla
ihop, då stora delar av den social interaktion och mötesdynamiken faller bort i digitala möten.
Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och
2021. Detta är något som även har märkts av här i Vaxholm. Den stress som detta medför för
handläggarna är svårare att hantera vid distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion
med arbetskollegorna. Det är viktigt att vara medveten om att den stora andelen distansarbetet
under pandemin har påverkat arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmå i denna
situation, men att det också ser olika ut från medarbetare till medarbetare hur stor inverkan på
arbetet denna situation har haft. Samtidigt ska sägas att visst arbete kan ske mer fokuserat vid
distansarbete och att medarbetare upplever att de får mer gjort när de nu jobbat på distans, än vad
som tidigare var fallet när man arbetade på kontoret. Minskad restid som kan läggas på andra
privata aktiviteter har också upplevts som något positivt för de allra flesta medarbetarna.
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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 %)
Rindö skoltomt AB (100 %)
Vaxholms fästnings museum AB (15 %)
Roslagsvatten AB (12,6 %)
Vaxholmsvatten AB (1,0 %)
Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %)
Inera AB (0,16 %)
Kommuninvest ekonomisk förening

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.
Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som
Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.
Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på
en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa
dess fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen.
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner – Österåker, Vaxholm,
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även
uppdraget att hämta avfall.
Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av
bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.
Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom
Stockholms län. Bolaget bildades 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.

62

Rapport
58 av 119
Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning
och rådgivning. Ägarna består av 294 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.
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. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka
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kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och
Nacka.

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.
•
•

Vaxholms Smeden 3 AB (100 %)
Roslagsvatten AB (12,6 %)

Privata utförare
Kommuner får enligt kommunallagen5 lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata
utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat
utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande
ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som
bedrivs i egen regi.
I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka
utförare kommunen har avtal med (augusti 2021).

Socialnämnden
Verksamhet

Utförare

Bostad med särskild service (gruppbostad och
servicebostad samt daglig sysselsättning enligt LSS)

Olivia omsorg

Särskilt boende för äldre

Förenade Care (from 1 sep)

Hemtjänst

Olir AB

Kontaktperson

Nordströms assistans

Daglig verksamhet enligt LSS

Olivia omsorg

Öppen vård missbruk

StepOne

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS)

Nordströms Assistans

Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av
BUN:s avtal)

Sverige taxi

Tvätt

Samhall AB

Mat

Eatery

Inköp

Mathem

5

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

Utförare

Fastighetsförvaltning

Redab

Snöröjning

Peab AB

Gatuunderhåll och skötsel

Peab AB

Markskötsel

-JRF Mark AB
-TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar
i Waxholm AB
TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i
Waxholm AB

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm
Lokalvård

ISKO AB

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhet

Utförare

Skolskjuts

Sverigetaxi i Stockholm AB

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och
Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika
utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.

Uppföljning och resultat
Enligt Program för uppföljning av privata utförare6 ska kommunstyrelsen i kommunens
årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av
denna.
Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för barn- och utbildningsnämnden har genomförts
enligt plan och visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag men vissa brister har
förekommit. Avtalsuppföljningen visar att utföraren i stort lever upp till kraven på de punkter som
har kontrollerats.
Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid och kultur har
genomförts enligt plan och visar att utförare i stort har kunnat genomföra sitt uppdrag men att
vissa brister har förekommit. Inga behov av åtgärder bedöms behövas i nuläget.
Ett undantagsfall från ovan är en leverantör av lokalvård där förvaltning valde att ej förlänga sista
året av avtalsperioden och istället tecknat tillfälliga avtal med en annan leverantör. Detta på grund
av bristande kvalitet och återkommande avvikelsehantering.
Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för socialnämnden har genomförts enligt plan och
resultatet av 2021 års uppföljning visar att samtliga utförare utom två uppfyller de krav som ställs
enligt genomförda kontrollpunkter. En handlingsplan i uppföljningsrapporten redovisar de
aktiviteter som kommer att genomföras under 2022 i syfte att åtgärda uppmärksammade brister.
Uppföljningsplan och resultat av uppföljningsplaner delges även kommunstyrelsen i separata
ärenden.

6

Änr: KS 2019/208.055
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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. I Vaxholm ser vi kraftigt andel ökande i äldre
medans utvecklingen snarare går nedåt i dem yngre åldrarna.

Stadsbyggnadsprojekt
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet,
service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. 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. Nya bostäder ger
kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholm stad arbetar
kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och
gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och
särskilda boenden. I planerade projekt är dokumentet: "Riktlinjer för ett hållbart byggande"
vägledande.
Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm.
Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren
2020 har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till
utveckling av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för samrådsförslaget har en
kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker med fokus på den
byggda miljön utförts. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen vidgat och
fördjupat sitt arbete med att i större utsträckning möjliggöra för barnens rättigheter
tillyttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen
kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022.
Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i
början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ
av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna
tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och
ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram
kommer att pågå under 2022 och 2023.
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Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gångoch cykelvägar utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms
stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande.
Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer
fortsatt prioriteras under 2022

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 utvecklingen av digitala verktyg 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
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 en Hållbarhetsstrategi 2021–2030 beslutades i
kommunfullmäktige i juni 2021.
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. Se även information i Vaxholms stads
hållbarhetsredovisning.
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Ekonomiskt resultat
I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och
verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och
exploateringsredovisning.

Foto: Åsa Dry Larsson
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Finansiell analys
Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras kommunens
ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med den finansiella analysen
är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Fokus läggs på trender och
ett helhetsperspektiv. En avstämning mot de finansiella målen görs även i detta kapitel.

Resultat
Avsnittet redovisar vilken balans Vaxholms stad har haft över sina intäkter och kostnader under året
och över tiden.

Årets resultat
Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 145,9 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med
budget är det 126,3 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning uppgår till 20,1 procent. Staden har därmed uppfyllt de finansiella målen
om ett resultat på minst 2,0 procent av skatteintäkterna samt att budgetavvikelsen inte ska vara
negativ. Resultatet har i genomsnitt de senaste fem åren varit 6,8 procent.
Årets resultat

2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat (mnkr)

27,3

14,6

17,2

33,3

145,9

Årets resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning

4,3%

2,3%

2,5%

4,8%

20,1%

Nettokostnadsandel
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi att
urholkas och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta
samtliga kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna
relation till en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den
totala nettokostnadsandelen om 79,9 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till
20,1 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.
Nettokostnaden som andel av
skatteintäkter

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamheten

89,0%

91,0%

90,6%

88,0%

73,2%

Avskrivningar

5,4%

5,8%

5,8%

6,0%

5,7%

Finansnetto

1,4%

0,9%

1,1%

1,2%

1,0%

95,7%

97,7%

97,5%

95,2%

79,9%

Nettokostnadsandel

Investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både
beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att
självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut
genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar i
relation till årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till 303,1 procent och
genomsnittet för de senaste fem åren är 149,3 procent.

69

Rapport
65 av 119

Investeringar

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsvolym (mnkr)

71,4

46,5

84,6

42,6

62,0

Självfinansieringsgrad

86,9%

112,7%

66,8%

177,2%

303,1%

Andel av skatter, statsbidrag och utjämning

11,0%

7,0%

12,4%

6,1%

8,5%

Kapacitet
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansieringsutrymme. Den visar hur stor del av
stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den
långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet
enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men med en temporär dipp under 2019.
Kommunens soliditet är 50,4 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.
Soliditet

2017

2018

2019

2020

2021

Soliditet enligt balansräkningen

32,8%

35,4%

34,7%

38,0%

50,4%

Soliditet inkl pensionsåtagande

17,2%

19,7%

20,0%

24,1%

37,7%

27,6

15,4

10,8

33,3

145,9

Förändring av eget kapital (mnkr)

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital.
Skuldsättningsgraden följer samma utveckling som soliditeten. Under året har staden amorterat
100 mnkr till Kommuninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala skuldsättningen ökar med
anledning av de förmånsbestämda pensionsskulderna som fortsätter att öka.
Skuldsättningsgrad

2017

2018

2019

2020

2021

Total skuldsättningsgrad

67,3%

64,6%

65,3%

62,0%

49,6%

- Varav avsättningsgrad

4,9%

6,8%

7,9%

9,2%

10,0%

- Varav kortfristig skuldsättningsgrad

12,5%

13,5%

12,2%

12,9%

14,0%

- Varav långfristig skuldsättningsgrad

49,9%

44,4%

45,2%

39,9%

25,6%

Lån till kreditinstitut (mnkr)

466,5

380,0

410,0

360,0

260,0

Stadens intäkter
En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har
att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms stads
primärkommunala skattesats (19,78).
Stadens intäkter

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetsintäkter (mnkr)

125,3

117,1

114,0

117,3

234,5

Skatteintäkter (mnkr)

641,9

656,3

689,6

706,0

746,2

19,78%

19,78%

19,78%

19,78%

19,78%

Skatteuttag
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Risk
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka stadens resultat och kapacitet.

Likviditet
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När
det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en
viktig komponent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 69,3 mnkr vid bokslutstillfället.
Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära
svackor i likviditeten.
Likviditet
Kassalikviditet
Rörelsekapital (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

98,2%

66,6%

77,1%

72,2%

82,7%

-2,2

-39,9

-21,6

-21,1

-24,4

Pensionsskuld
Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner
intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.
Pensionsprognoserna har under de senaste åren visat sig vara volatila vilket påverkar osäkerheten i
den ekonomiska planeringen.
Pensionsskuld (mnkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Kortfristig skuld, individuella valet

11,5

12,3

13,7

14,4

14,1

Avsättning för pensioner

45,6

61,6

75,9

88,4

101,6

Ansvarsförbindelse

145,3

142,4

140,3

134,2

129,2

Summa

202,4

216,3

229,9

237,0

244,9

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

2017

2018

2019

2020

2021

Vaxholmsvatten AB

101,0

98,0

98,0

97,4

98,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

103,0

100,0

100,0

99,4

100,0

Roslagsvatten AB
Summa

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

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett
överskott jämfört med budget på 117,9 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på
126,3 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg. Avvikelsen mellan
oktoberprognosen och bokslutet beror framförallt på förbättrad skatteprognos samt
bokföringseffekterna av semesterlöneskulden.
Prognostiserad budgetavvikelse,
nämnderna (mnkr)

Mars

April

Augusti

Oktober

Bokslut

Kommunstyrelsen

0,0

0,0

0,0

97,8

95,2

Socialnämnden

2,0

6,0

10,0

10,0

13,8

Barn- och utbildningsnämnden

3,0

2,0

5,0

3,5

3,9

Stadsbyggnadsnämnden

0,0

0,0

-0,7

-0,9

-0,8

Nämnden för teknik, fritid och kultur

1,4

1,6

0,0

1,0

0,9

Finansförvaltningen

9,0

5,7

6,5

6,5

13,3

15,4

15,3

20,8

117,9

126,3

Summa

Vaxholms stads finansiella profil 2018–2020
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har
utvecklats finansiellt under 2018–2020 i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Detta
görs med hjälp av ett polärdiagram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den
granskade kommunen i jämförelse med andra. Diagrammen innehåller dels åtta finansiella
nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra
perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt
kontroll över den finansiella utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det
finns 26 kommuner i Stockholm och poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som har de
starkaste observationerna inom varje nyckeltal får en femma, de fem kommuner som följer får en
fyra. De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer fem kommuner som får en
tvåa och de tre svagaste kommunerna får följaktligen en etta.
Nyckeltalen genomsnittligt resultat samt skattefinansieringsgraden av investeringar kan förändras
kraftigt mellan åren. Orsaken är att det finns en omfattande exploateringsverksamhet bland
Stockholmskommuner. Exploateringsintäkter påverkar kommunernas resultat och
självfinansieringsgrad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder till snabba förändringar
mellan kommunernas placeringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell ställning inom flera
områden i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län men presterar sämre inom två
nyckeltal, vilket är skattesats och finansiella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än
genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommuner som sålt delar av sina anläggningstillgångar
inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar. Kommuner med svaga finansiella
nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, men det finns ett antal kommuner, däribland
Vaxholm, som har en god soliditet trots att kommunen uppvisar svaga finansiella nettotillgångar.
Det innebär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar bundna i anläggningstillgångar.
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73

Rapport
69 av 119

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

Driftredovisning per nämnd
Driftredovisning per nämnd
(mnkr)

Bokslut
Bokslut
Intäkter Kostnader

Bokslut
Bokslut
Intern- Bokslut Budget Budgetnetto
handel
netto netto avvikelse
2020

Kommunstyrelsen

119,9

-98,5

-2,7

18,6

-76,6

95,2

-76,9

Varav exploatering

112,2

-15,4

0,0

96,8

0,0

96,8

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

50,7

-356,9

-42,4

-348,6

-352,5

3,9

-348,7

Socialnämnden

37,6

-204,6

-11,9

-178,9

-192,7

13,8

-180,7

Nämnden för teknik, fritid och
kultur

28,0

-123,3

40,9

-54,4

-55,3

0,9

-48,0

4,7

-12,7

-0,3

-8,3

-7,4

-0,8

-7,0

241,0

-796,0

-16,4

-571,5

-684,4

113,0

-661,2

Pensionskostnader,
semesterlöneskuld m.m.

0,2

-13,0

0,0

-12,9

-12,2

-0,7

-13,3

Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

16,3

16,3

17,0

-0,8

16,6

Verksamhetens nettokostnad

241,1

-809,1

-0,1

-568,0

-679,6

111,5

-657,9

Skatteintäkter

746,2

0,0

0,0

746,2

727,7

18,5

706,0

82,7

-107,8

0,0

-25,1

-21,7

-3,4

-6,4

1 070,0

-916,9

-0,1

153,0

26,5

126,5

41,7

Finansiella intäkter

1,7

0,0

0,0

1,7

1,5

0,2

1,6

Finansiella kostnader

0,0

-8,8

0,0

-8,8

-8,3

-0,5

-9,9

1 071,8

-925,7

-0,1

145,9

19,7

126,3

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 071,8

-925,7

-0,1

145,9

19,7

126,3

33,3

Stadsbyggnadsnämnden
Summa nämnder

Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Driftredovisning per verksamhet
Driftredovisning per
verksamhet (mnkr)

Bokslut
Bokslut
Intäkter Kostnader

Bokslut
Bokslut
Intern- Bokslut Budget Budgetnetto
handel
netto netto avvikelse
2020

Politisk verksamhet

0,0

-8,6

0,0

-8,6

-9,1

0,5

-8,4

Infrastruktur, skydd

128,1

-79,5

-2,1

46,5

-46,9

93,4

-49,5

Varav exploatering

112,2

-15,4

0,0

96,8

0,0

96,8

0,0

2,3

-19,7

-10,9

-28,3

-29,1

0,8

-26,0

Pedagogisk verksamhet

49,3

-332,7

-44,2

-327,6

-335,0

7,3

-330,9

Vård och omsorg

27,2

-170,9

-10,9

-154,6

-158,7

4,0

-155,2

Individ- och familjeomsorg

1,4

-21,2

-0,3

-20,1

-26,5

6,4

-20,1

Särskilt riktade insatser

5,2

-6,8

-0,1

-1,7

-0,7

-1,0

0,2

Affärsverksamhet

5,2

-4,9

-0,4

-0,1

-1,6

1,5

-0,9

22,3

-151,8

52,6

-76,8

-76,8

0,0

-70,4

241,0

-796,0

-16,4

-571,5

-684,4

113,0

-661,2

Pensionskostnader,
semesterlöneskuld m.m.

0,2

-13,0

0,0

-12,9

-12,2

-0,7

-13,3

Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

16,3

16,3

17,0

-0,8

16,6

Verksamhetens
nettokostnader

241,1

-809,1

-0,1

-568,0

-679,5

111,5

-657,9

Skatteintäkter

746,2

0,0

0,0

746,2

727,7

18,5

706,0

82,7

-107,8

0,0

-25,1

-21,7

-3,4

-6,4

1 070,0

-916,9

-0,1

153,0

26,5

126,5

41,7

Finansiella intäkter

1,7

0,0

0,0

1,7

1,5

0,2

1,6

Finansiella kostnader

0,0

-8,8

0,0

-8,8

-8,3

-0,5

-9,9

1 071,8

-925,7

-0,1

145,9

19,7

126,3

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 071,8

-925,7

-0,1

145,9

19,7

126,3

33,3

Kultur och fritid

Gemensamma verksamheter
Summa nämnder

Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Kommentarer
Bokslutet visar ett resultat på 145,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 126,3 mnkr.
Resultat är 20,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Resultatet
exklusive exploateringsverksamheten är resultat 49,1 mnkr och 6,8%.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2
mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett
nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för
utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på
-2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av
överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i
förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom
nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och
planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd
samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett
underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och
psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar
av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av
lägre volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS
och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till
äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon
motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av
överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det
både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre
arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården
bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra
fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i
huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra
lönekostnader enligt politiskt beslut.
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 13,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror
framförallt på förbättrade skatteprognoser under året.
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Investeringsredovisning
Löpande investeringar (mnkr)

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Kommunstyrelsen
IT

-1,3

-2,0

0,7

Summa

-1,3

-2,0

0,7

-8,4

-6,8

-1,6

-15,8

-15,0

-0,8

Hamnar, kajer

-0,6

-1,0

0,4

Fritid

-0,1

-1,0

0,9

Park och mark

-0,4

-1,0

0,6

Klimatåtgärder

-0,3

-1,0

0,7

Infartsparkering

-4,7

-2,0

-2,7

Lekplatsinsats

-2,1

-2,0

-0,1

Bredband

-0,1

-1,0

0,9

0,0

-3,0

3,0

-2,1

-2,0

-0,1

Nytt bibliotekssystem

0,0

-0,3

0,3

Slöjdsalar Rindö skola

-2,7

-3,0

0,3

Vaxö skola interiör ombyggnad

-3,8

-3,5

-0,3

0,0

-1,0

1,0

-41,1

-43,6

2,5

Inventarier

-1,0

-2,5

1,5

Summa

-1,0

-2,5

1,5

Digital utveckling

0,0

-0,2

0,2

Inventarier och utrustning

0,0

-0,3

0,3

Miljöbil

0,0

-0,4

0,4

Summa

0,0

-0,8

0,8

0,0

-0,2

0,2

Löpande investering

-0,1

-0,1

0,0

Summa

-0,1

-0,3

0,2

-43,4

-49,2

5,7

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Gator och trafik
Fastighetsunderhåll och ombyggnad

Mark scoutstuga och parkering
VAD och väg ÅVC

Konstgräs
Summa
Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Stadsbyggnadsnämnden
Digital utveckling

Summa löpande investeringar
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Långsiktiga investeringar (mnkr)
Utbyggnad Vaxö skola

Bokslut
2021

Ack. Projektets Projektets PrognosUtfall
prognos
budget avvikelse

Budget Budget2021 avvikelse

Start

Slut
Prognos

-0,2

-16,0

15,8

-4,5

-33,0

-29,0

-4,0

2018

2023

Resarö skola

0,0

-1,0

1,0

0,0

0,0

-40,0

40,0

2018

2021

Förskolan Lägerhöjden

0,0

0,0

0,0

-0,3

-42,0

-42,0

0,0

2018

2024

-1,2

0,0

-1,2

-2,6

-250,0

-190,0

-60,0

2018

2025

-14,8

-10,0

-4,8

-21,0

-195,0

-120,0

-75,0

2019

2027

0,0

-2,0

2,0

-0,7

-6,7

-6,7

0,0

2022

2024

-1,6

0,0

-1,6

-7,3

-19,2

0,0

-19,2

2020

2024

0,0

-3,0

3,0

0,0

-5,1

-6,0

0,9

2022

2022

-0,9

-7,0

6,1

-0,9

-7,0

-7,0

0,0

2021

2022

0,0

-9,0

9,0

0,0

0,0

-9,0

9,0

2021

2021

-18,5

-48,0

29,5

-37,2

-558,0

-449,7

-108,3

SÄBO 1 inkl garage
Kajen
Engarn Trafikplats
GC-Rindövägen
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Trafikåtgärder SÖF
Bibliotek
Summa investeringar

Totala investeringar (mnkr)

Bokslut
2021
-62,0

Budget Budget2021 avvikelse
-97,2

35,2

Kommentarer
Utbyggnad Vaxö skola: Utbyggnaden fick ett genomförandebeslut i KS, en ny konsultgrupp tas
fram.
Resarö skola: Projektet är nedlagt efter beslut i KS 211125 efter förändrade förutsättningar.
Upparbetade kostnader motsvarar 2,2 mnkr och kostnadsförts på driften. Ett omtag kommer att tas
i Resarö skola i ett nytt projekt.
Förskolan Lägerhöjden: Projektet är under utredning där en osäkerhetsfaktor är volymutvecklingen
på antal barn i kommunen.
Säbo 1 inkl garage: Projektet har fått ett inriktningsbeslut och projektering av systemhandlingar
pågår.
Kajen: Ett första spadtag har genomförts. Upptäckta brister i Västerhamnen har lett till en
omprioritering av arbetet men med oförändrad budget och tidplan. Projekteringen pågår och
därefter tas en ny kalkyl fram.
Engarn Trafikplats: Projektet försenat när det blev ett namngivet objekt i länsplan där beslut fattas
under våren.
GC Rindövägen: Byggstart försenad då upphandling avbröts på grund av fördyrande
omständigheter. Ny upphandling går ut till våren och möjligheten att förändra sträckorna ses över.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Inget utfall på projektet under året.
Trafikåtgärder SÖF: Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av cykelställ och väg har
genomförts men osäkerhet kvarstår kring den planerade vägen till baksidan.
Bibliotek: Projektet är nedlagt efter beslut i KF. Inga kostnader är upparbetade.
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Exploateringsredovisning
Norrberget
exploatering (mnkr)

Bokslut
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse

Ack. Utfall

Projektets
prognos

Projektets
budget

Prognosavvikelse

109,6

108,1

1,5

133,1

257,3

248,4

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

-20,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

-11,2

-11,2

-7,5

-3,7

Skyddsrum

0,0

-3,5

3,5

0,0

-7,0

-7,0

0,0

Övrigt

0,0

-0,4

0,3

-2,2

-2,2

0,0

-2,2

Sanering

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

Blynäsviken

0,0

0,0

0,0

-21,3

-21,3

-15,0

-6,3

Johannesberg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,4

4,4

0,0

0,0

0,0

-1,1

-1,1

0,0

-1,1

107,6

102,3

5,3

97,4

214,5

214,5

0,0

Inbetalningar

Försäljning
Exploateringsbidrag
allmänna utrymmen
Kostnader

Allmänna utrymmen
Rivning

Investeringar

Resultatförda kostnader

Johannesberg
Summa

Övrig exploatering (mnkr)

Ack. utfall

Skutvikshagen

0,6

Pålsundsstrand

2,0

Summa

2,6

Kommentarer
Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget
syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan,
särskilt boende för äldre samt en förskola.
Inbetalningen består av den handpenning samt för etapp 1 som kommunen har fått från
exploatören. Den största delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på
Norrberget till Blynäsvikens förskola.
Det har tillkommit två nya rader i kalkylen jämfört med tidigare kalkyler som har redovisats,
exploateringsbidrag allmänna anläggningar samt kostnader för allmänna anläggningar. Anledningen
till detta är förändrade redovisningsregler. Enligt tidigare redovisningsregler kunde kommunen
kvitta ut bidrag och kostnader över tid. De nya reglerna möjliggör inte detta utan kommunen
kommer att vara tvungen att intäktsföra hela bidraget de år anläggningen tas i bruk samtidigt som
avskrivningarna fortsätter i flera år framåt. De nya redovisningsreglerna får inte någon
kassaflödespåverkande effekt men däremot kommer det att påverka kommunens driftredovisning
på ett sätt som tidigare inte var planerat. Av den anledningen finns det nu ett värde i att särredovisa
dessa två poster i kalkylen.
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I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr.
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att
de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.
Utrangeringskostnader (mnkr)
Norrbergsskolan
Lägerhöjdens förskola
Summa

Ack. utfall
-14,4
-1,3
-15,7

Kommunen har även driftfört 2,6 mnkr i exploateringsintäkter för Pålsundsstrand och
Skutvikshagen. Kommunen hade egentligen sparat dessa pengar i balansräkningen under flera år i
syfte att möta upp eventuella tillkommande kostnader innan slutbesiktningen utan någon
anmärkning från revisorerna. I granskningen av årsbokslutet 2020 bedömde revisorerna att dessa
pengar bör driftföras vilket nu har skett.

Foto: Vaxholms stad
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Resultaträkning
Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen
innehåller inte några interna transaktioner.
Stadens resultaträkning (mnkr)

Not

Bokslut
2021

Verksamhetens intäkter

1,9

234,4

105,4

129,0

117,3

112,2

0,0

112,2

0,0

-767,0

-741,3

-25,7

-732,8

-15,4

0,0

-15,4

0,0

-41,8

-43,6

1,8

-42,2

-574,4

-679,5

105,1

-657,7

Varav exploateringsintäkter

Verksamhetens kostnader

2,9

Varav exploateringskostnader

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnad

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

Skatteintäkter

4

746,2

727,7

18,5

706,0

Generella statsbidrag och utjämning

5

-18,5

-21,7

3,2

-6,5

Verksamhetens resultat

153,2

26,5

126,7

41,9

Finansiella intäkter

6

1,7

1,5

0,2

1,6

Finansiella kostnader

7

-9,0

-8,3

-0,7

-10,1

145,9

19,7

126,3

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

145,9

19,7

126,3

33,3

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

8

Koncernens Koncernens
bokslut
bokslut
2021
2020

Stadens
bokslut
2021

Stadens
bokslut
2020

177,9

234,5

117,3

-823,5

-780,9

-767,1

-732,8

-51,1

-51,1

-41,8

-42,2

-572,9

-654,0

-574,4

-657,7

Koncernens resultaträkning (mnkr)

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

301,7

Verksamhetens kostnader

2,9
3

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

4

746,2

706,0

746,2

706,0

Generella statsbidrag och utjämning

5

-18,5

-6,5

-18,5

-6,5

154,7

45,5

153,2

41,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

0,4

0,4

1,7

1,6

Finansiella kostnader

7

-9,1

-10,5

-9,0

-10,1

146,0

35,5

145,9

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146,0

35,5

145,9

33,3

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

8

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Balansräkning (mnkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Not

10

Koncernens Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut
2021

bokslut
2020

bokslut
2021

bokslut
2020

0,5

0,4

0,5

0,4

1 113,0

1 075,2

791,2

771,9

34,5

34,2

20,9

22,9

11

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar
-Maskiner och inventarier
-Övriga materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

12

36,2

14,0

85,1

63,6

1 184,3

1 123,7

897,7

858,8

13

-

-

-

-

14

2,4

13,9

2,2

13,6

15

62,6

54,9

46,4

41,1

16

-

-

-

-

17

91,0

74,5

69,3

48,8

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

143,2

117,8

103,5

1 267,0

1 015,5

962,3

146,0

35,5

145,9

33,3

-

-

-

-

386,3

348,6

365,8

332,5

532,4

384,1

511,7

365,8

101,6

88,4

101,6

88,4

18

19
20

6,6

6,4

-

-

108,2

94,8

101,6

88,4

21

429,9

552,5

260,0

383,6

22

269,8

235,5

142,2

124,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)

155,9
1 340,2

Not

699,6

788,1

402,2

508,1

1 340,2

1 267,0

1 015,5

962,3

Koncernens Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut
2021

bokslut
2020

bokslut
2021

bokslut
2020

23

129,2

134,2

129,2

134,2

24

13,5

23,6

15,5

17,9

25

99,4

99,4

100,0

99,4
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (mnkr)

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut
2021

bokslut
2020

bokslut
2021

bokslut
2020

146,0

35,5

145,9

33,3

Justering för av- och nedskrivningar

51,1

51,1

41,8

42,2

Justering för gjorda avsättningar

13,4

13,0

13,2

12,5

4,2

3,2

2,7

3,2

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-7,6

5,4

-5,3

-4,6

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter

11,5

-8,5

11,5

-8,5

Ökning/minskning kortfristiga skulder

34,2

6,1

17,7

7,8

252,8

105,7

227,5

85,8

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-91,3

-69,7

-62,0

-42,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-22,3

-

-21,5

-

-

2,0

-

2,0

-113,6

-67,7

-83,5

-40,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av låneskuld

4,3

-

-

-

-100,0

-50,0

-100,0

-50,0

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder

-27,0

14,0

-23,6

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-122,7

-36,0

-123,6

-50,0

Periodens kassaflöde

16,5

2,1

20,5

-4,8

Likvida medel vid årets början

74,5

72,4

48,8

53,5

Likvida medel vid periodens slut

91,0

74,5

69,3

48,8
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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
2112
1 272
94 558
29 422
6 343
40 750
9 041
112 193

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

-113
8 214
301 680

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

Koncernen
2112
-360 777
-35 220

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
Exploateringskostnader
Skatt på årets resultat
Summa verksamhetens kostnader

-20 109
-233 657
-17 392
-32 358
-14 801
-845
-92 382
-15 402
-520
-823 463

Not 3 Avskrivningar (tkr)

Koncernen
2112
-119
-42 760
-7 325
-939
-51 143

Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Skatteintäkter (tkr)

Koncernen
2112
730 614
13 577
1 978
746 169

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

84

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

6
6 287
177 879

Staden
2112
1 272
37 383
27 300
6 343
40 705
9 336
112 193

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

-113

6

234 419

117 324

2012
-380 663
-37 675

Staden
2112
2012
-341 557
-355 122
-35 220
-37 675

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

-14 514
-233 657
-14 392
-32 277
-14 801
-845
-79 761

-12 281
-204 905
-14 510
-35 264
-17 333
-3 216
-52 506

-907
-780 864

-767 024

-732 812

-51 057

Staden
2112
2012
-119
-261
-36 510
-37 598
-4 691
-4 348
-519
-41 839
-42 207

2012
717 523
-8 571
-2 918
706 034

Staden
2112
2012
730 614
717 523
13 577
-8 571
1 978
-2 918
746 169
706 034

2012
-261
-39 566
-11 230
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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
2112
-85 512
27 779
-22 326
17 694
35 305
2 126
6 420
-18 514

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

Koncernen
2112

2012

432
432

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

Koncernen
2112
-1 314
-6 079
-1 519
-211
-9 123

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
Kapitalbindningstid
Låneförfall inom 1 år
Låneförfall inom 2-5 år

434
434

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

Staden
2112
2012
-85 512
-71 628
27 779
26 799
-22 326
-25 460
17 694
20 416
35 305
12 272
2 126
7 385
6 420
23 774
-18 514
-6 442
Staden
2112
621
634
490
1 745

2012
604
294
669
1 567

Staden
2112
2012
-1 207
-2 862
-6 079
-5 082
-1 519
-1 784
-211
-389
-9 016
-10 117
150 000
-6 662
0,36%
0,70%
1,37%
1,99%
1,65 år
0,77 år
1,23 år
2,43 år
1,99 år
68 500
191 500

*Nyttjade ränteswappar på 90 mnkr förtidslöstes i mitten av december 2021.
Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen.
**Marknadsvärdet uppgick till 2 833 tkr vid förtidslösandet i mitten av december 2021.
Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)

Koncernen
2112
112 193
-15 402
96 791

Exploateringsintäkter
Exploateringskostnader
Summa jämförelsestörande poster

Not 10 Immateriella tillgångar

Koncernen
2112
1 204
-696

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.

85

2012

0

2012
929
-563

Staden
2112

0

Staden
2112
902
-394

2012

0

2012
627
-261

508

366

508

366

366
275

0
118

366
275

0
118

-133

-261
509
366
3,1

-133
0
508
4,7

-261
509
366
2,0

508
7,0
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen
2112

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

2012

Staden
2112

2012

1 641 286
-528 262

1 561 387
-486 181

1 237 450
-446 279

1 182 498
-410 632

1 113 024

1 075 206

791 171

771 866

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

1 075 206
84 128
-1 711
-1 846

884 805
63 458

771 866
58 509
-1 711
-1 846

776 507
36 610

-42 760

-36 513

-37 598

7
1 113 024

-45 773
176 369
-3 653
1 075 206

866
791 171

-3 653
771 866

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

2112
34 734
36 976
248 662
82 844
51 244
13 712
42 558
114 878
7 404
38 949
105 599
56 270
229 991
49 203
1 113 024
36,4

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

2112
34 734
36 976
248 662
82 844
51 244
13 712
42 558
114 878
7 404

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

101 889
56 270

100 739
30 017

791 171
32,3

771 866
30,5

2112
142 358
-107 812

2012
134 859
-100 655

2112
106 746
-85 851

2012
103 588
-80 659

34 546

34 204

20 895

22 929

34 175
7 693

209 814
6 089

22 929
3 158

21 384
5 893

-7 325

-5 023
-176 676

-5 192

-4 348

34 204
25,6

20 895
20,0

22 929
22,5

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

86

3
34 546
18,4
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

Koncernen
2112

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr
AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr
Inera 5 st á nom 8500 kr
Andel i fästningsmuséet
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt
Rindö skoltomt AB
Kommuninvest 1 andel
Förlagsbevis Kommuninvest
Långfristig fordran koncernbolag
Bostadsrätter 2 st
Roslagsvatten finansiell leasing
Roslagsvatten långfristig fordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

3 001
49
1 044
42
15

3 001
49
1 044
42

6 216
12 651
4 803

6 216

5 749
814
634
1 196
36 214

700
814
728
871
14 005

Koncernen
2112

Summa

0

Not 14 Förråd m.m. (tkr)

Koncernen
2112
2 372

Exploateringsfastigheter
Roslagsvatten lager
Summa förråd m.m.

2 372

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)

Not 18 Eget kapital (tkr)

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)
Avsättning för pensioner
Löneskatt på pensioner
Summa avsättningar osv.
Aktualiseringsgrad

87

2012
13 639
218
13 857

22 880
5 510
7 460
923
54 935

Koncernen
2112
384 877
1 472
146 038
532 387

Ingående eget kapital
Övriga justeringar
Periodens resultat
Summa eget kapital

0

24 914
7 385
8 293
5 365
62 561

Koncernen
2112
90 971
90 971

Bank
Summa kassa bank

2012

2012
18 162

0

Not 17 Kassa bank (tkr)

540

Koncernen
2112
16 604

Koncernen
2112

Summa kortfristiga placeringar

2012

Koncernen
2112
81 727
19 827
101 554

2012

0

2012
74 452
74 452

Staden
2112
2 035
3 001
49
1 044
42
15
37 270
6 216
12 651
4 803
17 180
814

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

85 120

63 591

Staden
2112

0

2012

0

Staden
2112
2 170

2012
13 639

2 170

13 639

Staden
2112
7 654
24 914
7 352
6 495
11
46 426

Staden
2112

0
Staden
2112
69 253
69 253

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

2012

0

2012
48 760
48 760

2012
348 630

Staden
2112
2012
365 804
332 469

35 481
384 111

145 940
511 744

2012
71 104
17 250
88 354

Staden
2112
81 727
19 827
101 554
96%

33 330
365 799

2012
71 104
17 250
88 354
96%
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Not 20 Övriga avsättningar (tkr)

Koncernen
2112
6 632

Roslagsvatten öv avsättningar
Summa

6 632

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)

Koncernen
2112
280 039

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

149 817
429 856

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)

Koncernen
2112

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

2012
6 449
6 449

2012
384 703
23 552
144 269
552 524

2012

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

0

Staden
2112
2012
260 000
360 000
0
23 552
260 000

Staden
2112

383 552

2012

34 987

55 636

28 109

4 651
14 117
16 728
23 473
145 898
269 765

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

4 651
14 117
16 728
15 897
35 215
142 244

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

Koncernen
2112

Lokalhyror
upp till 1 år
mellan 1 och 5 år
över 5 år

0

2012

64 898

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Koncernen
(tkr)
2112
2012
Ansvarsförbindelse
101 409
105 532
Storstockholms brandförsvar
2 575
2 495
Löneskatt på pensionsförpliktelser
25 227
26 207
Summa pensionsförpliktelser
129 211
134 234

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)

Staden
2112

2012

Staden
2112
2012
101 409
105 532
2 575
2 495
25 227
26 207
129 211
134 234

Staden
2112

2012

7 768

10 930

7 768
2 510

10 930

2 980
2 757

4 546
8 088

2 303
2 883

2 529
4 420

13 505

23 564

15 464

17 879

Koncernen
2112
97 384
2 000
99 384

2012
97 384
2 000
99 384

Staden
2112
97 984
2 000
99 984

2012
97 384
2 000
99 384

Proprieborgen, Kommuninvest. Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och
landsting/regioner som per 2021-12-31 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
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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 511,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 518,7 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 335,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338,5 miljoner
kronor.
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Not 26 Övriga upplysningar

Koncernen
2112

Räkenskapsrevision (tkr)
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Summa

181
181

2012
264
0
264

Staden
2112

2012

120
120

140
0
140

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.

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.

89

Rapport
85 av 119

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.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
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Kassa och bank
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags
balansräkning.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner
och Regioners beräkningsmodell, RIPS19.
Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade
till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse.
Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, och som intjänats under perioden, har
kostnadsfört och redovisats som kortfristig skuld.
Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under
perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med
okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld
och belastar resultatet på det år de intjänas.

Leasing- och hyresavtal
Vaxholms stad har både operationella och finansiella leasingavtal. Både de operationella och
finansiella leasingavtalen är korttidsinventarier och inventarier av mindre värde och bokförs ej som
tillgång utan som kostnad på resultatet.
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Stadens verksamhet
I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under
året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens
verksamhetsområde.

Foto: Åsa Dry Larsson
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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 frågor
som rör näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling.

Viktiga händelser under året
•
•
•

•
•

•

Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en
gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en
utveckling av bostadsbebyggelse i området.
Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör
en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.
Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet
med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21
december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande
kajrenoveringen.
Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt
sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt
utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.
Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva
stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i
genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett
samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya
avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under
2023.

Uppföljning av verksamheten
Servicepolicy och riktlinjer för service
En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige
respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område.
Workshop för stärkt samspel med näringslivet
Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla
samspelet med det lokala näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen, nämnden för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden
under vintern 2022. Under det kommande året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att
fokusområden och aktiviteter tas fram för att stärka näringslivsklimatet.
Processbaserade dokumenthanteringsplaner
Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram
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processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s
(nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd.
Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet
avslutas.
E-tjänster och Artvise kundtjänst
Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas
tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och
utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehanteringen i kommunen.
Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artvise.
Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artvise.
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin
är att ange riktningen och visa hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm. Strategin
omfattar både den miljömässiga, sociala och ekonomisk dimensionen. Genom att knyta ihop de
globala målen Agenda 2030 med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi
fram ett lokalt perspektiv. Strategin innehåller prioriterade delmål och åtgärder inom kommunens
ansvarsområden och med en koppling till andra styrdokument som sammantaget ska bidra till en
hållbar utveckling.
Kompetensutveckling inom området jämställdhet
Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under
hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en
förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I
samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring
föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske
under 2022.
Ny energiplan
En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar
energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete
med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam
energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet
som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag.
Hållbart båtliv
Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bland annat Värmdö kommun och
Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett
mer hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat
men andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta.

Framåtblick
Bostads- och lokalprojekt
Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya
översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i
början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ
av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna
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tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och
ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram
kommer att pågå under 2022 och 2023. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på
Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022.
Renovering av kajerna i stadskärnan
Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om
kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för
att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och
entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena
påbörjas. Den 21 december 2021 har det första spadtaget tagits och under 2021 har
kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som redovisar
utformning av den nya kajen.
Översyn av budget och bokslutsprocess
En översyn av budget- och bokslutsprocessen kommer att fortsätta under 2022. Målsättningen är,
att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd,
administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och
inspiration medverkar Vaxholm stad i ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner
och regioner), Budgetprocess med prislappar.
Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022
Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och
genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I detta arbete ingår att
säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar
under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022.
Tillgänglig webbplats
En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att
tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver
nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det
innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred
front i organisationen.
Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund
Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett
arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att
integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskaps- och medarbetaridé för att förstärka
och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policys och det dagliga arbetet. Ledare har
fått utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaridé, främjande ledarskap och värdegrund
och samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial
för att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt
medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta
sig av Vaxholms stad som arbetsgivare.
Utveckling av jämställdhetsarbete
För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett
projekt inom SKR:s regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Syftet med
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projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska
erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om
styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning. I april 2022
avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar
kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen
av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd
service fortgår under hela 2022. Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en
jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i
nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.
Bevara biologisk mångfald
Grönplanen som ska antas i början av 2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid
bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor.
Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete.
Förbättrad vattenkvalitet
Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet
innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv,
vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en
process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra
miljökvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter.
LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel
utsläppspunkter och försämrad konnektivitet 7. Kommunens LÅP planeras antas under 2022.
Ny förbättrad återvinningsstation
Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt
samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2
mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett
nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för
utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på
-2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

7

Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment
och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande
landområden
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Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

Politisk verksamhet

-5,8

-6,2

0,4

-5,8

Fysisk och teknisk planering

83,1

-10,7

93,8

-13,8

Varav exploateringsverksamhet

96,8

0,0

96,8

0,0

Räddningstjänst & samhällsskydd

-6,1

-6,0

0,0

-6,0

-49,4

-50,6

1,1

-47,7

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd

-2,2

-2,0

-0,2

-1,9

Överförmyndarnämnden

-0,9

-1,1

0,1

-0,9

Årets resultat

18,6

-76,6

95,2

-76,2

Ledning, stöd & service
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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
•
•
•
•
•
•
•

Ytterby förskola stängde augusti 2021.
Ett arbete påbörjades för att säkerställa effektivare lokalnyttjande och anpassning efter
volymer.
Ett nytt administrativt system och en ny lärplattform har införts.
Ett vikande barnantal inom förskolan ledde till arbetsbrist.
En handlingsplan för en attraktiv kulturskolan initierades med syfte att säkerställa en god
ekonomisk marginal och hög kvalitet.
Den nya förvaltningsorganisationen är bemannad med ny utbildningschef, ny enhetschef för
samverkan och stöd, ny verksamhetscontroller samt en skolchef med verksamhetsansvar
för, förskola- grundskola, måltidsenhet och kulturskola.
En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande
organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022.

Uppföljning av verksamheten
Utvecklad kvalitetssäkringsmodell och modell för analysarbete
För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en
utvecklad kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. Modellerna ger förutsättningar
att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i
målstyrningen eller internkontrollarbetet. Kompetensutveckling inom dokumentation och analys är
påbörjad och ska erbjudas medarbetare på förvaltningskontoret och alla chefer.
Utvecklingsarbete inom digitalisering
Ett utvecklingsarbete inom digitalisering har inletts med syfte att främja kunskapsutveckling och
likvärdighet. En långsiktig digitaliseringsplan har påbörjats och en organisation för digital förskola
och skola har utvecklats. All utbildning i Vaxholms stad ska ta tillvara på digitaliseringens
möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Under hösten har
lärplattformen Vklass och det administrativa verksamhetssystemet TED implementerats.
Välfungerande övergångar
Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass och
mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att öka
tryggheten hos eleverna samt skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad
måluppfyllelse.
Förskolans utvecklingsarbete
Pedagogerna i Vaxholms stads förskolor fortsätter att utveckla dokumentationen i det systematiska
kvalitetsarbetet kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling såväl som till andra
fokusområden. Pedagogerna har successivt utvecklat sin förståelse för vad som är kärnan i det som
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systematiskt ska dokumenteras, oberoende av målet med arbetet. Den ökade kunskapen
tillsammans med olika verktyg, mallar, nätverk och forumgrupper har ökat möjligheten att rikta,
begränsa och fokusera arbetet.
Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola. Ökad
kunskap och förståelse som byggts upp under flera år tillämpas nu i praktiken. Den goda förståelsen
för tydliggörande pedagogik märks bland annat på hur pedagogerna organiserar lärmiljön med
exempelvis bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation),
välplanerade rutiner och visuell tydlighet.
Fortsatt höga resultat årskurs 9
Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av
eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen.
Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror
främst i att flickornas meritvärde är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2
poäng). De goda resultaten beror bland annat på att Kronängsskolan har utvecklat elevhälsoarbetet
med nya sätt att stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella områden
som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det förebyggande arbetet. I årskurs 9
fanns det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och andra utmaningar vilket bland annat
resulterade i att färre flickor än de senaste tre åren uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Trots
stödinsatser hade skolan svårigheter med att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9.
Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
Första halvåret 2021 hade Vaxholms stad färre inrapporterade ungdomar till kommunens
aktivitetsansvar (4,2 procent) än riket (7,9 procent) och Stockholms län (8,6 procent). Verksamheten
arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i
sysselsättning. Målsättning med verksamheten är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med
kommunens aktivitetsansvar, inom en vecka från registreringen, och bli erbjudna olika individuella
insatser. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är individuella samtal
respektive studie- och yrkesvägledning. Vid fördjupad vägledning och regelbundna samtal arbetar
verksamheten utifrån individens behov och gör kartläggning i styrkor, hinder, önskemål, alternativ
och karriärkompetens.
Kulturskolan
2021 övergick kulturskolan till verksamhetssystemet Studyalong som är en lärplattform, ett
administrativt system och en filmbank. Systemet är helt anpassat för kulturskola och finns i flertalet
kommuner runt hela landet. Systemet har medfört att kulturskolan kunnat bibehålla kvaliteten i
undervisning, trots pandemin, eftersom undervisning kunnat ske på distans. Studyalong stödjer
kulturskolan i att snabbare visa inflödet av elever till kurserna. Det gör det möjligt att effektivisera
eller omfördela tjänster utifrån utbud och efterfrågan vilket är långsiktigt bra för ekonomin.
Trygghet
Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och
delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat
till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. En central
trygghetsenkät, för alla elever från förskoleklass till årskurs 9, är etablerad för att öka den
kontinuerliga och systematiska uppföljningen. Enkätsvaren visade att elevernas trivsel och trygghet
har minskat något sedan föregående mätning, förutom på fritids där tryggheten ökat. Studieron har
minskat på låg- och mellanstadiet, men ökat på högstadiet. På de flesta frågorna är utfallet sämre
för de elever som inte identifierar sig som hon eller han.
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Framåtblick
Verksamheter i egen regi
Fortsatt implementering av skolplattform och utveckling av målstyrning och systematiskt
kvalitetsarbete. En ny digitaliseringsstrategi ska tas fram.
Enheten för samverkan och stöd
En app som möjliggör och underlättar i kommunikationen gentemot ungdomarna i Vaxholm är
upphandlad och ska implementeras. Utbildningar och arbete ska genomföras för att ungdomarna
ska få mera inflytande över fritidsgården. Föreningar ska bjudas in till en grundutbildning inför
vårens nattvandringar.
Administrativa enheten
En översyn och uppdatering av riktlinjer för plats i förskola och för skolskjuts genomförs samt
utveckling av en e-tjänst för begäran av allmän handling.
Kvalitet, utveckling och ledning
Kompetensutveckling fortsätter i effektiva team för förvaltning och chefer och följande
utvecklingsarbeten planeras genomföras:
•
•
•

Utveckla offentlig förvaltning med kartläggning, handlingsplan och kompetensutveckling för
respektive verksamhet.
Utveckla budgetstrukturen för att ge tydligare mandat och förutsättningar för respektive
roll.
Fortsatt utveckling av systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av
överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i
förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom
nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och
planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd
samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett
underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och
psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.
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Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

Nämnd- och styrelse

-0,4

-0,5

0,0

-0,4

Kulturskola

-4,9

-4,9

-0,1

-4,7

Fritidsgårdar

-2,1

-2,0

-0,2

-2,0

Öppen förskola

-1,2

-1,2

0,0

-1,2

-64,9

-66,9

2,0

-66,5

-169,7

-171,8

2,1

-169,2

-56,7

-56,3

-0,5

-54,4

-2,3

-3,7

1,4

-2,8

Gemensam admin

-11,4

-10,2

-1,1

-9,1

SAMS

-34,0

-35,0

1,0

-37,4

-0,8

0,0

-0,8

-1,0

-348,6

-352,5

3,9

-348,6

-3,6

0,0

-3,6

-2,5

-352,2

-352,5

0,3

-351,1

Förskola, ped omsorg
F-klass, Grundskola, Fritids
Gymnasieskola
VUX; SFI

Egen regi
Total
Volym- och övrig avräkning
Årets resultat
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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
•

Från den 15 augusti har en utökad tjänstgöringsgrad för kulturansvarig möjliggjort mer
planering för evenemang, deltagande i regionala sammanhang och strategiarbete.

•

För att möta krav om bättre uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt
driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning har den tidigare ekonomiska
fastighetsförvaltartjänsten omvandlats till en fastighetsadministratör.

•

Restaurering av Hembygdsgården är färdigställd och caféverksamheten har haft öppet
under sommaren. Staden har erhållit försäkringsersättning för del av restaureringen.

•

Lekplatsen på Lägret har rustats upp och den nya lekplatsen är utformad med hjälp av
förslag och önskningar från besökare i parken, förskolor och skolor i Vaxholm.

•

Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva
stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i
genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.

Uppföljning av verksamheten
Allmänkultur
Trots olika restriktioner under året har man ändå kunnat genomföra aktiviteter och evenemang. En
del planerad barnteater kunde göras digital i början av året medan andra föreställningar flyttades
fram till hösten. Stockholms filmfestival Junior blev digital och skolorna kunde därför delta i den
från klassrummen. I april streamades en konsert med Janne Schaffer från Kronängsskolans aula.
Under sommaren var det möjligt att ha en promenadteater och utomhusbio. Till hösten lättades
restriktionerna ytterligare och Kulturnatten kunde genomföras som planerat.
Nyöppning av uppskattade turistresmål
Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren.
Restaureringen av hembygdsgården är färdig och caféverksamheten kunde öppna enligt plan till
sommaren. Campingen var tillfälligt öppen under sommaren och ny långsiktig arrendator förväntas
teckna avtal i början av 2022.
Ny lekplats på Lägret
Lekplatsen på Lägret har rustats upp. Arbetet påbörjades under hösten 2020 för att kunna utveckla
lekplatsen och göra den ännu mer attraktiv. En medborgardialog startades och därefter började
arbetet med att planera den nya lekplatsen. Under sommaren 2021 stod den nya lekplatsen
äntligen klar och under september hölls en invigning.
Nytt boknings- och bidragssystem
Ett nytt boknings- och bidragssystem har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker
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löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen
gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp
föreningsbidrag. Genom det nya bokning- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och
jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för
analys och framtida aktiviteter. Alla bidragsberättigade idrotts- och friluftsföreningar kommer
hädanefter att ansöka om bidrag i det nya systemet där ansökan, beslut och utbetalning sker.
Kommunala aktivitetsstödet
Det kommunala aktivitetsstödet har setts över och en genomgång har gjorts av information från
närliggande grannkommuner, Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserade statistik av
aktiviteter från föreningar i Vaxholms stad. Nytt förslag togs fram och beslutades av nämnden i
augusti 2021 där en rörlig del per deltagare lades till det fasta beloppet som funnits sedan tidigare
per sammankomst. Nämnden tog även beslutet att ta bort det övriga bidraget. De nya reglerna för
kommunalt aktivitetsstöd är gällande från 2022-01-01.
Stadsbibliotek
Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjligheter som vanligt att genomföra
evenemang på plats utan har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna
högläsningspaket för barn, läsa tips om nya böcker på Instagram, kunnat få hemliga bokpåsar till
vuxna och delta i en tävling med litterära citat. Biblioteket ser även en hög andel nöjda medborgare
i SCBs mätningar vad gäller utbudet av aktiviteter exempelvis författarbesök, utställningar och
barnaktiviteter.
Nya avtal
Fastighetsenheten har i början av sommaren tecknat nytt avtal gällande fastighetsskötsel av
stadens bestånd samt nytt tillfälligt avtal för lokalvård. Uppstarten av avtalen har gått bra och
bedöms leda till en ökad kvalité av skötsel. Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår
med vissa förseningar och fastighetsenheten har utfört majoriteten av de åtgärder som avtalats i
samverkansavtal med Roslagsvatten AB.
Gator och trafik
På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler parkeringsplatser. På Vaxön har ny
väg till Söderfjärdsskolan byggts som en del av projektet säkra skolvägar.
På Rindö har etapp 1 av Trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen färdigställts med en ny
gång- och cykelväg till Rindö förskola. Etapp 2 och 3 har under 2021 legat i planerings- och
projekteringsfasen sedan upphandlingen avbrutits.
Nämnden har under slutet av 2021 godkänt den uppdaterade underhållsplanen för tekniska
enhetens förvaltningsobjekt. Kompletterande inventeringar och analyser fortskrider under 2022.
Mark och park
Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel
almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka.
Stadens driftytor i GIS (geografiskt informationssystem) har uppdaterats och förbättras. Under året
har fokus varit på gatumark och parkmark. Tekniska enheten har nu detaljerad information om
stadens driftytor, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för både entreprenörer och
stadsbyggnadsförvaltningen framåt.
En stor förändring har gjorts med taxorna för allmän platsmark 2022 som uppdaterats efter en
större jämförelse bland liknande kommuner som Vaxholm. Det har sammanfattningsvis lett till en
sänkning av taxorna, däremot har fler poster dykt upp och en dubbel avgift införts i de fall tillstånd
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inte söks. Därav beräknas förvaltningen inte få in mindre pengar genom de nya taxorna. Däremot
gynnar det dem som gör rätt för sig och missgynnar de som gör fel.
Uppföljning av arrendeavtal
Arbetet med att modernisera befintliga arrendeavtal har påbörjats. Under året har nya arrendeavtal
tagits fram med både båtklubbar och näringsidkare. De är uppdaterade både vad gäller avgift och
genom att de på ett tydligare sätt avgör parternas rättigheter och skyldigheter. Kommande år
kommer arbetet fortsätta med att omförhandla och modernisera gamla avtal. Syftet är att de ska bli
lätta att tolka, nå upp till dagens standard och att samtliga avtal ska bli harmoniserade på ett bättre
sätt.
Jämställd och jämlik idrott
För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och
tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. Vaxholms stad har ett
jämställt deltagande i åldern 7-20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren.
Övergripande stadsbyggnadsförvaltningen
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning
genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande
enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänkulturen har varit undantagna samt även
bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare.
Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att
identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i
genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en
handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för
varje enskild enhet.
I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med
behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en
kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av
ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn.
Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.
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Framåtblick
Allmänkultur
Oavsett restriktioner med anledning av coronapandemin kommer det erbjudas scenkonst för
skolbarn och Kulturnatten blir som alltid andra fredagen i oktober. Det finns numera möjlighet till
digitala utsändningar från Kronängsskolans aula, tanken är att fortsätta med dem även när
restriktionerna är borta. Marknadsföring och kommunikation förtydligas så att det blir tydligt när
det är allmänkulturen och kommunen som är arrangörer.
Digitalisering
Stadsbiblioteket har under 2021 arbetat med att höja personalens digitala kompetens. Det arbetet
har gjorts för att bättre kunna hantera det digitala utanförskap som många besökare har. Nu pågår
planering för hur det konkret och praktiskt ska kunna genomföras nya och bättre insatser för
besökarna under 2022.
Tekniska enheten har under 2021 köpt in ett bokningssystem för att boka tider i
idrottsanläggningarna. Under 2022 kommer det att utvecklas så att bidrag till föreningar sköts
genom systemet samt att båtplatskön kommer implementeras i det nya systemet.
Fastighetsenheten planerar att köpa ett digitalt verktyg för hantering av systematiskt
brandskyddsarbete.
Fastighet
Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och enheten kommer påbörja arbetet med att ta
fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med tekniska enheten.
Under 2022 kommer fastighetsenheten tillsammans med säkerhetschef att starta upp ett projekt
för att förenkla och säkerställa ett ändamålsenligt systematiskt brandskydds arbete (SBA).
Fritid
Vid Lägret planeras anläggandet av ett utegym under försommaren 2022. Exploateringsenheten har
i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna. Stadsbyggnadsförvaltningen har i
uppdrag att genomföra anläggning av konstgräsplan på Resarö bollplan, bland annat planeras
upphandling av entreprenad under våren 2022.
Mark
Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom
mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten.
Stadsbibliotek
Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift 2022. En inventering av
bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kom en rapport från inventeringen
som pekade på sådant som borde åtgärdas. Biblioteket har därefter åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder. En ombyggnation av entré och toalett påbörjades under senhösten och slutförs i början av
2022.Ombyggnationen för också med sig att det så kallade bibliotekstorget behöver möbleras om.
Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas och slutförs under 2022.
Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltingen
Utifrån den genomlysning som genomförts under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningens samtliga
samhällsbyggande enheter kommer arbete med åtgärderna i handlingsplanen att genomföras.
Handlingsplanen innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild
enhet. Målbilden är ett effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och
långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

105

Rapport
101 av 119
Energi- och klimatåtgärder
Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med att ta fram en
åtgärdsplan för att uppnå målen. I detta arbete ingår bland annat planering för nya solceller,
laddstolpar och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behovet.
Gata och trafik
För att uppnå bästa resultat planerar Vaxholms stad att under 2022 metodiskt jobba ner
underhållsskulden enligt den i nämnden nyligen presenterade underhållsplanen. Arbetet med
underhållsplanen kommer över tid leda till att skötseln av stadens anläggningar gradvis blir mer
proaktiv med planerat underhåll snarare än att vara reaktivt med akutlagningar och tillfälliga
potthålslagningar. Under 2022 planeras en åtgärdsplan för brounderhåll vara påbörjad vilket
kommer leda till förbättrad skötsel av stadens broar.
Avsaknaden av en reservupplagsplats för snömassor leder till att all snö ej kan forslas bort under
snörika vintrar. Detta medför att mycket snö ligger kvar på gatorna och därför har tekniska enheten
fått i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag.
Mark
Under 2022 kommer inventering av markavtal och uppföljning av upplåtelseavtal på
allmänplatsmark fortsätta. Arrendeavtal som ska omförhandlas eller avslutas under 2022 kommer
att gås igenom för åtgärder.
Park
Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023.
Alla parkytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer
kostnadseffektiv upphandling. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som
kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022.
Tillgänglighetsanpassningar
Fastighetsenheten har fått investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillgängligheten i stadens
seniorbostadsbestånd. Enheten har beräknat att åtgärderna kräver cirka 0,5 mkr per år under en
3:års period för att åtgärda återkommande anpassningar av otillgängliga trösklar, i samtliga
lägenheter. Åtgärderna föreslås utföras löpande i samband med att lägenheterna renoveras vid
utflyttning. Under 2022 kommer tekniska enheten att fortsätta tillgänglighetsanpassa
busshållplatser, övergångsställen och gångbanor i samband med renoveringar på gatan.

Ekonomiskt resultat
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av
överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det
både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre
arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården
bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra
fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.
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Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

Nämnd- Och Styrelseverksamhet

-0,4

-0,3

-0,1

-0,3

Fysisk och teknisk planering

-0,1

-0,4

0,3

0,3

0,0

-0,2

0,2

0,0

-10,7

-10,7

0,1

-10,7

Parker

-5,5

-5,6

0,0

-6,0

Allmän Fritidsverksamhet

-0,7

-1,0

0,3

-0,8

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

-0,9

-1,1

0,2

-0,6

Bibliotek, Extern Information

-4,4

-5,8

1,4

-4,3

Idrotts- Och Fritidsanläggning

-15,6

-14,4

-1,2

-14,8

Hamnverksamhet

0,8

0,0

0,8

0,5

Kommersiell verksamhet

1,1

0,0

1,1

-0,6

-11,6

-9,5

-2,0

-7,8

-6,5

-6,4

-0,1

-3,0

-54,4

-55,3

0,9

-48,0

Turistverksamhet
Gator och vägar

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

Viktiga händelser under året
•

I december 2020 genomfördes en omorganisation inom nämnden som ett led i att
kostnadseffektivisera. Arbetet med att sätta organisationen samt rekrytera till vakanta
tjänster har pågått under 2021.

•

På myndighet har upphandling av stödboende för barn och unga påbörjats och upphandling
av konsulttjänst för familjerätt har påbörjats under december 2021.

•

Hemtjänsten har under året arbetat med att förändra schemat för medarbetarna utifrån
kravet på heltidstjänster till alla medarbetare. Det har inneburit utmaningar med att fylla
hela arbetsdagen med arbetsuppgifter framför allt på eftermiddagarna för alla med
heltidstjänster.

•

Inom personalgruppen har digitaliseringsombud utsetts och utbildats i ett projekt som
kommer fortgå under 2022. Målet med projektet är att stärka hemtjänstpersonalens
kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och
öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar.

•

Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1
september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har
följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.

•

Under hösten 2020 påbörjades upphandling av matlådor till hemtjänstens brukare vilken
blev klar under våren 2021. Under slutet av året påbörjades upphandling av Fixartjänsten,
då tidigare avtal gått ut i augusti 2021.

•

Detaljplanen avseende nytt särskilt boende på Norrberget vann laga kraft den 26 juni 2020.
Ett inriktningsbeslut att färdigställa ett nytt särskilt boende på Norrberget togs av KS 202111-25.

Uppföljning av verksamheten
Utveckling av samverkansformer
Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet
för samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta
gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och problematisk
skolfrånvaro. Inom ramen för arbetet gjordes en rekrytering. Tjänsten var en projektanställning som
upphörde hösten 2021. Tjänsten finansierades av statsbidrag avsatta för stöd inom arbetet mot
psykisk ohälsa.
MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete
Ett projekt har startas via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon anledning
inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k. MIA-projektet.
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MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror på
sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten ska bidra till stegförflyttning mot
ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från
Vaxholm är inskrivna. Projektet ska utvärderas under 2022. Myndigheten bidrar med 12 procent av
en årsarbetare till projektet.
Nyanlända
Under 2021 anvisades 22 personer till Vaxholm. För att hantera bostadsförsörjningen för
målgruppen har en plan med perspektiv på 3 år tagits fram. För att möta behov av stöd i etablering
på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. Flyktingsamordnaren kommer att
arbeta med integration och bostadssökande. Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars
2022.
Avdelningen för utförande
Pandemin har under året fortsatt att påverka delar av verksamheterna. Dagverksamheterna
öppnade upp i ordinarie skala under våren. Alla boende på SÄBO och brukare i hemtjänsten har
blivit vaccinerade med 3 doser, vilket har underlättat för arbetet i dessa verksamheter.
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har efterlevts. En tjänst som seniorsamordnare
startades upp i maj 2021. Anhörigkonsulenten har detta uppdrag som en del i sin befintliga tjänst.
Ett samarbete med Österåkers kommun inleddes under våren för att samordna uppdraget om en
gemensam syn- och hörselkonsulent.
Särskilt boende
Överlämnande till utföraren Förenade Care gjordes 1 september. Vaxholms stad har fått ta del av
olika statsbidrag vilka använts för att öka kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs tex inköp
av nya sängar och tryckavlastande madrasser, inköp av matsalsmöbler anpassade efter målgruppen
och inköp av taxicykel för att möjliggöra en stimulerande utevistelse och aktivitet för de boende.
Arbetet i verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet
Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt
håller sig uppdaterade inom forskningen och evidensbaserad kunskap. Bland annat gällande IBIC
(ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda
behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa). Arbete med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorg har
utvärderats och det bedöms att ett fortsatt arbete med att implementera modellen behövs.
Ökad ärendemängd inom Individ och familjeomsorg
En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under året har
märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom
barn och unga samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet
Ekonomiskt bistånd
En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet
förväntas fortsätt öka något under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och
ökad arbetslöshet som följd. Antalet ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen
försörjning.
Jobbcoach
Avdelningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin har
gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har
inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av anställning/sysselsättning har
avbrutits eller skjutits på framtiden. Det återspeglas bland annat i ökningen av kostnaden för
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ekonomiskt bistånd men vi kan se att stadens ökning ligger betydligt under flertalet andra
jämförbara kommuner.
Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)
Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver
insatser från socialtjänsten. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det
egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.
Vaxholm håller sig under nivån och har inte behövt betala för en för lång mottagningstid från
slutenvård till egen verksamhet. Det förändrade arbetssättet har fördröjts på grund av svårigheter
med införandet av ett nytt verksamhetssystem. som inte hållit tidplan.
Stjärnmärkta verksamheter
De medarbetare inom hemtjänsten som inte var Stjärnmärkta har utbildats under året för att
verksamheten ska kunna bibehålla utmärkelsen Stjärnmärkt, vilket också har skett.
Personligt ombud
Personliga ombudet och jobbcoachen samarbetar för att gemensamt stötta de personer som har
stöd av det personliga ombudet. En liten ökning av personer som tar kontakt med det personliga
ombudet efter utbrottet av pandemin har noterats.

Framåtblick
Övergripande
Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av
god kvalitet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är den fortsatta digitaliseringen. Genom att
tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi effektivisera våra verksamheter samtidigt behålla
kvalitén för våra medborgare. För att kunna implementera kostnadseffektiva digitala verktyg eller
teknik krävs nyttorealiseringsanalyser, vilket förvaltningen kommer arbeta med för att säkerställa
kvalitet och effektivitet.
Nyanlända
Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets
prognos för 2022 kommer 19 personer anvisas till Vaxholm stad. Under 2021 tog kommunen emot
22 nyanlända personer. En utmaning inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers
behov av permanenta boendelösningar och arbete.
Återförening
Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot i form av anhöriginvandring.
Sammansättningen av de nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till
övervägande del är kvotflyktingar som anvisas.
Ensamkommande barn
Andelstalen för kommunen indikerar ett mottagande på mellan 1-2 ensamkommande barn.
Därutöver kan vi bli anvisade ensamkommande barn inom kvot för flykting.
Ekonomiskt bistånd
Arbetet med fokus på att minska andelen personer som har behov av ekonomiskt bistånd under en
längre tid fortlöper. Under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera metoder och
arbetssätt och vi står inför utmaningar under 2022 avseende ekonomiskt bistånd.
Särskilt utmanande blir det att hantera de individer och familjer som inte längre kommer omfattas
av etableringsåtgärder och som dels inte är självförsörjande.
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Samordningsförbundet Roslagen
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och
livskvalitet. Insatserna ska utvärderas under 2022.
Hemtjänsten
En utredning om möjligheterna att lägga alla serviceinsatser inom hemtjänsten på entreprenad
kommer genomföras under 2022. Målet är att vårdbiträdena/undersköterskorna i hemtjänsten ska
arbeta med ren omsorg och omvårdnad.

Ekonomiskt resultat
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar
av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av
lägre volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS
och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till
äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon
motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)
Förvaltningsledning

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

-1,8

-6,0

4,3

-5,1

-13,4

-14,1

0,7

-13,8

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

Individ- och familjeomsorg

-14,3

-19,5

5,2

-11,9

Funktionshinderomsorg

-48,1

-47,5

-0,6

-49,8

Äldreomsorg

-98,1

-101,8

3,7

-96,1

Myndighetsutövning

-2,6

-3,0

0,4

-3,3

Bidrag till föreningar

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

-178,9

-192,7

13,8

-180,6

Overhead myndighet och utförare
Socialnämnd

Årets resultat
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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
•

I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens
verksamhet våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio
punkter. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela
året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande
pandemi.

•

Under försommaren har två medarbetare gått i pension och en slutat på egen begäran.
Härutöver har verksamheten två föräldraledigheter. Rekrytering har skett av två nya
bygglovshandläggare och två bygglovskoordinatorer. Personalomsättningen kombinerat
med en fortsatt hög ärendemängd, har resulterat i att handläggningstiden av lov‐ och
bygganmälansärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det nu är ca 6
månaders väntetid innan bygglovsärenden kan fördelas till handläggare. Även inom
strandskyddet har ärendemängden ökat under hösten och därmed även väntetiden innan
ärenden kan fördelas till handläggare

•

Med anledning av de ökande handläggningstiderna har kommunfullmäktige under hösten
fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare
under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022.

•

Under hösten har en ny helt digital e-tjänst sjösatts för ansökan om strandskyddsdispenser,
förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e-tjänsten är
direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden
bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.

•

Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen på
Norrberget. Nämnden beslutade då även om namn på gator och en plats inom Norrberget,
Lägerhöjden.

•

Ett avtal om geodatasamverkan har ingåtts med lantmäteriet under 2021, som innebär
dagliga uppdateringar vid till exempel genomförda lantmäteriförrättningar och annat som
påverkar kommunens digitala baskarta. Avtalet innebär även fri tillgång till lantmäteriets
GIS-data som inte längre behöver köpas in i samband med pågående detaljplanearbeten.
Avtalet har också möjliggjort för kommunens delägda bolag Roslagsvatten AB, att halvera
sin kostnad för den tillgång till GIS-data och fastighetsinformation för kommunens
fastigheter, som möjliggörs genom avtalet.

•

Beslut har fattats om att GIS-samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov- och GISenheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022-01-01.
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Uppföljning av verksamheten
Utfall GIS-enkät
Undersökningen görs av bygglov‐ och GIS‐enheten genom att alla som har beställt en kartprodukt
eller mättjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter det att
slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få personer,
vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat
samt övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av
att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs
därför som onödigt lång. Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2022 kommer
därför en fortsatt insats behöva göras på kommunens hemsida, för att bättre återspegla produkten
med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid.
Arbete med handlingsplan efter genomlysning
Vid nämndens första sammanträde i januari, godkände stadsbyggnadsnämnden den handlingsplan
som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet under första halvåret 2020.
Åtgärdsplanen innehåller nio punkter med huvudsaklig inriktning gällande att tydliggöra intern- och
extern kommunikation samt utveckla och förenkla arbetssättet. Arbete med att genomföra
åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån rådande arbetsförutsättningar med
hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete
pågår med resterande fyra punkter. En viktig punkt har varit publiceringen av kommunens nya
hemsida i början av året. De texter som funnits sedan tidigare har i stora delar arbetats om och en
hel del nytt har tillkommit. Den nya digitala e-tjänsten som lanserades under hösten har varit en
annan viktig punkt i handlingsplanen, som förväntas underlätta och ge en ökad tillgänglighet för de
som vill ansöka om olika former av lov och strandskyddsdispenser eller göra en bygganmälan för
enklare byggnadsåtgärder samt underlätta och förenkla det administrativa arbetet.
Handläggningstider lovärenden
Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan
anses komplett/fullständig till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala
handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats. Årets resultat
för båda indikatorerna visar försämrade resultat i jämförelse med 2020.
Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande något bättre än
nämndens mål men sämre än BM‐värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen
ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt 4 veckor och är nu längre än både
nämndens mål och BM‐värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en ökning med
20%, av antalet inkomna lov‐ och bygganmälansärenden under de två senaste åren (2020‐2021), i
kombination med den personalomsättning som varit under vår och sommar 2021, med två av tre
bygglovshandläggare som slutat (pension respektive egen uppsägning), och att de två nya
handläggare som börjat därefter behövt tid på sig att komma in i arbetet här i Vaxholm. Detta har
sammantaget resulterat i att handläggningstiden för lov‐ och bygganmälansärenden har ökat under
sommar och höst, vilket resulterat i att det vid årets slut är ca 6 månaders väntetid, innan
byggärenden kan fördelas till handläggare. Även bland bygglovskoordinatorerna har det varit
personalomsättning, med en pensionsavgång och en vikare till följd av föräldraledighet. Med
anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär
resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra
handläggare under 2022. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat kraftigt under 2021,
med lång väntetid innan ärenden kan fördelas till handläggare. Detta fördröjer nu starten ytterligare
för handläggning i bygglovsärenden som är beroende av positiva beslut i strandskyddfrågan. För
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rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar ur bygglovsarkivet, har det varit en likande
utveckling som för byggärenden, med en ökande mängd förfrågningar att hantera.
Tillsynsverksamheten
Ärendebalansen uppgår till 292 ärenden vid årsskiftet vilket är en ökning med 46 under året.
Bygglov- och GIS-enheten rapporterar skriftligen tre gånger om året till stadsbyggnadsnämnden hur
tillsynsarbetet fortskrider.
Tillsynsverksamheten har under våren förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som
anställts för perioden 2021-2022. Denna förstärkning har haft en försiktigt positiv inverkan på
ärendebalansen. Ökningen i ärendebalansen har bromsat in för att under den sista tertialen 2021
nästan helt plana ut.
Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i
miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att förskjuta fokus från handläggning till ännu
mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s
vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn.
Nämndens beslut i december om att anta två nya tillsynsplaner tydliggör de tillsynsbehov som finns.
En ordentlig genomgång och översyn av verksamhetens ekonomiska förutsättningar behöver därför
ske i samband med budgetarbetet för 2023.

Framåtblick
I det korta perspektivet under 2022
Stadsbyggnadsnämnden och bygglov- och GIS-enheten/stadsbyggnadsförvaltningen befinner sig i
en utmanande situation, både i förhållande till nuvarande situation och kommande förändringar.
Arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen ska slutföras under 2022. Det kommer att
krävas ytterligare anpassningar av verksamheten för att hålla jämna steg med den utveckling som
fortlöpande sker inom nämndens ansvarsområde.
Handlingsplan efter genomlysning 2020
Fokus under 2022 kommer av nödvändighet ligga på att korta handläggningstider och arbeta bort
den höga ärendebalansen med ofördelade ärenden. Målsättningen är samtidigt att arbetet med
handlingsplanen efter genomlysningen av verksamheten, ska slutföras under 2022. Fem av nio
punkter är avklarade och arbetet pågår med de resterande fyra punkterna. Detta handlar i korthet
om att se över arbetsprocesser inom verksamheten och genomföra förbättringsarbete där det är
möjligt. Tiden för att genomföra detta, kommer dock att behöva tas från tiden för handläggning av
ärenden, men är samtidigt något som måste göras för att verksamheten på sikt ska fungera bättre
och därigenom kunna arbeta effektivare med kortare handläggningstider som resultat.
Nämndens beredningskapacitet
Förvaltningens beredningskapacitet och förutsättningarna för arbetet inom nämndens
ansvarsområde, har under längre tid visat sig inte stå i proportion till det som krävs för att
verksamheten ska kunna leva upp till lagstiftarnas krav samt innevånare och företagares
förväntningar på snabb handläggning i de ärenden som ska hanteras. Att kommunen och
stadsbyggnadsförvaltningen saknar egen byggnadsantikvarie bidrar också till att handläggarnas
arbetssituation försvåras. Bygglovsverksamheten har under pandemin (2020‐2021) haft en 20
procent ökning av inkommande ärenden och har nu vid årets slut en stor ärendebalans med
ofördelade bygglovs‐ och bygganmälansärenden. Även inom strandskyddsverksamheten har
ärendemängden och väntetiden ökat kraftigt under 2021. Långa väntetider innan ärenden kan
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fördelas till handläggare och ökande handläggningstider kommer att tas med in i 2022. Med den
temporära resursförstärkning nämnden fått, bör vänte‐ och handläggningstider för byggärenden
successivt kunna minska under 2022. Inom tillsynsverksamheten har nämndens
beredningskapacitet förstärkts med två tillsynshandläggare under våren. Därigenom har ökningen i
ärendebalansen bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut. Utifrån det
utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna, som tagits fram enligt nuvarande lagstiftning,
krävs ytterligare utökning av förvaltningens tillsynskapacitet. Till 2022 har verksamheten fått en
resursförstärkning med ytterligare en tjänst, för arbetsuppgifter med OVK‐, hiss‐ samt arkivfrågor.
Arbetet med att upprätta register och själva registerhållningen av hissar och
ventilationsanläggningar i kommunen, är en del i det utökade tillsynsuppdraget i de nya
tillsynsplanerna. För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar har det varit ett fortsatt
högt tryck med många förfrågningar att hantera. Även kart‐ och mätverksamheten har haft fullt upp
med att hålla jämna steg med inkommande uppdrag. Att verksamheten nu flera år i rad visat röda
siffror, indikerar att det inte finns några marginaler i verksamheten för att kunna fånga upp de
variationer och förändringar som är helt normala för verksamheter inom nämndens
verksamhetsområde.
Arbetsledande och administrativ chefskapacitet
Det står allt mer klart att enhetens arbetsledande funktion inte räcker till för att leva upp till alla de
förväntningar och krav som över tid ökat på verksamheten, och därmed ställer nya krav på
ledarskapet att hantera fler och besvärligare frågor. En genomgång och utvärdering av
förutsättningarna för ledningen av verksamheten kommer därför att behöva ske, för att möjliggöra
den förstärkning av verksamhetens styrning som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen
inom nämndens ansvarsområde. Ett sådant behov kan även utläsas i den genomlysning som gjorts
av verksamheten under 2020.
Kommande ändringar av styrande lagstiftning
Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan‐ och bygglagen samt strandskyddet i
miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att fortsätta förskjuta fokus från handläggning
till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av
EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för
strandskyddstillsyn, som nämnden beslutat om i december. De nya tillsynsplanerna som utgår från
dagens lagkrav, förutsätter båda två mera resurser än det som nämnden disponerar över.
I ett längre perspektiv, efter 2022
Ändringar till följd av kommande lagstiftning om öppna data, kommer att innebära att hela
finansieringsmodellen för kommunens/nämndens kart- och mätverksamhet förändras, från avgiftstill skattefinansierad. Hela kommunens GIS-data betraktas i och med EU-direktivet som öppen data,
som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad och därmed måste skattefinansieras.
Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv
Målet för enhetens digitalisering av verksamheten, är att ha en helt digital handläggningsprocess
från ansökan till avslut av ärenden, och att nämndens bygglovsarkiv blir tillgängligt för allmänheten
att själva hämta information och offentliga handlingar ifrån. Syftet med denna digitalisering är att
ge Vaxholms innevånare, fastighetsägare, företag, föreningar och andra intresserade (den breda
allmänheten) fri tillgång till att när det passar den enskilde själv som bäst, att själv kunna ta del av
all den offentliga information ‐ öppen data, som nämnden har och hanterar.
Nämndens bygglovsarkiv ska i detta sammanhang inte blandas ihop med kommunens stadsarkiv
och krav på långsiktig arkivering av offentliga handlingar i kommunen. Stadsbyggnadsnämndens
bygglovsarkiv är ett levande arkiv i fortlöpande förändring som ännu inte ska slutarkiveras i
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stadsarkivet. Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e‐tjänst, skulle troligen också
innebära att delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta nämnden idag
använder, skulle kunna rationaliseras bort och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med
arkiveringen av avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor. Ett helt digitalt bygglovsarkiv
med en e‐ tjänstfunktion, ligger också i linje med kommande lagkrav på att digitalt offentliggöra och
tillhandhålla offentliga handlingar ‐ öppen data, utifrån ett redan gällande EU‐direktiv. En fullt ut
digitaliserad bygglovsverksamhet i kombination med de nya digitala detaljplaner som är lagkrav för
nya detaljplaner från 1 januari 2022, kommer att möjliggöra att delar av handläggningen kommer
att kunna automatiseras. Till en början kommer det att handla om handläggarstöd, men på lite sikt
även kunna innebära helt eller delvis robotiserad handläggning och bygglovsgivning.
Ekonomiskt resultat
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i
huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra
lönekostnader enligt politiskt beslut.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

Stadsbyggnadsnämnd

-0,4

-0,3

0,0

-0,3

Bygglovsverksamhet

-1,3

0,1

-1,4

-4,7

GIS

-1,3

-1,7

0,4

-1,5

Tillsyn

-2,3

-2,2

-0,1

0,0

Rådgivande bygglov

-2,3

-2,4

0,1

0,0

Strandskydd

-0,4

-0,6

0,1

0,0

Stadsbyggnadsförvaltningen

-0,2

-0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-8,3

-7,4

-0,8

-7,0

Bygglov och GIS-enheten
Årets resultat
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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
Kvalitet och effektivitet
Nämnden har under året inlett ett arbete med processkartläggning. Syftet är att se till att arbete
görs på rätt sätt och att processer kan effektiviseras så mycket som möjligt. Arbetet kommer att
fortsätta under 2022.
Kommunikation, dialog, service och bemötande
God service och ett bra bemötande har fortsatt hög prioritet. Arbete med att vara flexibla i
kommunikationssätten med våra verksamheter har även gjorts. SRMH har under året fortsatt
arbetet med att utveckla de digitala kanalerna.
Digitaliseringens möjligheter
Nämndens arbete med utveckling av e-tjänster har kommit in i slutfasen. Vissa e-tjänster lanserades
innan sommaren och ytterligare några lanserades efter sommaren. I och med detta arbete tar
nämnden ett stort steg för att effektivisera verksamheten och det blir enklare för invånare och
företag att uträtta ärenden hos SRMH.
Övergripande måluppfyllelse
Kommunfullmäktige för Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter
under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att samtliga nämndmål uppnås.
Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen
är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen
kommer att uppnå dem.

Ekonomiskt resultat
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen.
Årets utfall har varit enligt plan.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

-2,2

-2,0

117

-0,2

Bokslut
2020
-1,9
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta
avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden
hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer
som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster.
Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och
med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation
tillsammans med Nacka kommun.

Uppföljning av verksamheten
Fokus på introducering av personal och implementering av verksamhetssystem
Överförmyndarverksamheten har under 2021 haft stort fokus på introducering av ny personal och
implementering av nytt verksamhetssystem, vilket har påverkat målresultatet.
Överförmyndarnämnden överträffar bland annat målen med andel överklagade beslut och
huvudmannens nöjdhet med sin gode man. Nämnden har inte uppfyllt vissa mål, däribland målet
med granskning av årsräkningarna. Många årsräkningar har behövt kompletteras på grund av
bristfällighet. Avtalssamverkan med Värmdö och Vaxholm bedöms vid årsskiftet vara i balans och
verksamheten ser fördelar med samverkan.
Rätt från början och i rätt tid
Målet med granskningen har inte uppnåtts på grund av stor omsättning av personal och införande
av nytt verksamhetssystem. Av 240 årsräkningar var 180 slutgranskade per den sista september.
Alla var översiktligt genomgångna och det kvarstod en del kompletteringar innan resterande
årsräkningar kunde slutgranskas.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel fullständigt granskade redovisningar

75 %

100 %

Andel överklagade beslut som ändrats av rätten är endast ett av sju överklagade. Nämnden fattar
över 500 överklagningsbara beslut på ett år så det är en liten andel som överklagas och få
ändringar. Det tyder på att nämnden fattar bra och tydliga beslut.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten

14 %

15 %

Huvudmannens intresse står i fokus
För andra året i rad deltar Värmdö/Vaxholm i enkäten till huvudmän och deras gode män som
genomförts för fjortonde året i rad. I år deltog 13 kommuner fördelat på sju verksamheter.
Målet för total nöjdhet hos huvudmän överträffar målet med råge och Värmdö/Vaxholm ligger på
topp tre avseende den totala nöjdheten hos huvudmännen.
Resultaten i enkäten till gode männen är något sämre än föregående år och målet för total nöjdhet
hos gode männen med överförmyndarverksamhetens service nås inte. Det ska dock noteras att
målnivån är högt satt. Det som gode männen inte har varit nöjda med överlag är att granskningen
av deras årsräkningar har tagit lång tid samt att de inte har fått information i tillräcklig utsträckning
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för sitt uppdrag. Verksamheten har efter att undersökningen genomfördes genomfört ett antal
utbildningsinsatser inom granskning och godmansuppdragets omfattning. Vidare är verksamheten
efter de utmaningar som den stod inför under 2021 i fas med handläggningen, vilket kommer
resultera i snabbare handläggning.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel gode män som är nöjda med servicen

67 %

90 %

Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man

87 %

80 %

Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen

71 %

80 %

Användande av digitala tjänster
Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och
att verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2021 har ökat markant från 2020 från 36 %
till 47 procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå
ställföreträdarna att nyttja de digitala tjänsterna börjar ge resultat. För att stimulera ökat
användande av e-tjänsterna genomförs utbetalning av arvodet snabbare vid digital redovisning
förutsatt att själva redovisningen är korrekt. Vidare genomförs informations- och
utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2022 kommer detta arbete fortsätta
förstärkas.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel inlämnande redovisningar digitalt

47 %

50%

Färre gode män använder bil i uppdraget
För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande har överförmyndarnämnden också ett
nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För detta
nyckeltal är målnivån på hög nivå och nås inte. Trenden är dock positiv.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.

81 %

85 %

Fler certifierade gode män
Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för
att utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser.
En sådan är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden
har även ett system för certifiering av gode män. För Värmdö/Vaxholm är detta mål nytt för 2021.
Under pandemin har inga certifieringar utförts då dessa kräver viss fysisk närvaro. Under hösten
2021 återupptog överförmyndarenheten certifieringsverksamheten och sex ställföreträdare
certifierades, vilket innebär att 3,5 % av gode männen är certifierade. Poängteras att det är ett nytt
mål för nämnden.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel certifierade gode män

3,5 %

50 %
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God man inom två månader
Nämnden har mycket hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. När det
gäller huvudmän, bortsett från ensamkommande barn, är nämnden beroende av att få in underlag
från olika aktörer och myndigheter, bland annat läkarintyg. Under 2021 ökade antalet ansökningar
om god man och förvaltare med 18 procent. Ärendena blir mer komplexa utifrån komplicerade
förhållanden för huvudmän som gör att det är svårare att utreda och att rekrytera gode män till
uppdragen. Under 2021 inkom 85 ansökningar, varav 31 bedöms ha behov av god man. Utav dessa
dröjde handläggningen mer än två månader för 5 ansökningar. I återstående 54 ansökningar
bedömdes det inte föreligga behov av en god man. Den procentuella andelen av de ansökningar där
handläggningen dröjde för de huvudmännen som bedömdes ha behov av god man uppgick till 16
procent.
Indikator

Utfall

Målvärde

Andel huvudmän som får god man inom två månader

84 %

100 %

Ekonomiskt resultat
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets
utfall har varit bättre än budget.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)
Överförmyndarnämnden

Bokslut
2021
-0,9

Budget Budget2021 avvikelse
-1,1

120

0,1

Bokslut
2020
-0,9
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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
•

Startskott för ny återvinningscentral. I mars startade den första etappen av bygget av en ny
återvinningscentral i Blynäs i Vaxholm. Den nya återvinningscentralen som invigs under 2022
kommer inte bara göra det lättare att återvinna – den byggs också av återvunna material.

•

Revaq-certifiering av reningsverket i Margaretelund. I september blev Margaretelunds
avloppsreningsverk Revaq-certifierat. Revaq är ett frivilligt certifieringssystem som syftar till att
minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt
hantera riskerna på vägen dit.

•

Avfallslösningar i skärgården. Kartläggning av skärgården påbörjades under året då
Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av förpackningar och utsorteringen av matavfall
även i skärgården. Arbetet ska generera underlag till beslut av systemval (dvs hur kunderna
kommer att kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.

•

Nya lokala avtal för jämlika villkor. Nya lokala avtal för mer jämlika villkor när det gäller
arbetstid har tecknats, vilket innebär att kollektivanställda och tjänstemän har samma
arbetstid och villkor när det gäller lediga dagar.

•

Justerade VA- och avfallstaxor. En del i Roslagsvatten hållbarhetsarbete handlar om att
tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden i fokus.

Framåtblick
Roslagsvatten har mer än 112 000 kunder i de fem kommuner de verkar – en siffra som stiger år
från år i takt med att kommunerna växer. I en region i snabb förändring ställs också krav på att VAutvecklingen ligger i framkant. Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möte det
stora framtida behovet. Verket ska byggas på tomten för nuvarande Margretelund reningsverk och
när det nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner. En överföringsledning ska anläggas
från Vaxholm till det nya reningsverket.
För att ytterligare minska miljöpåverkan från tömning har Roslagsvatten under 2021 genomfört en
ny upphandling avseende mat- och restavfall på fastlandet som innebär att alla avfallstransporter
kommer att vara fossilfria från 2023.
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Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning
(mnkr)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

520,0

452,5

67,4

466,1

-442,1

-374,8

-67,3

-378,2

-66,5

-71,5

5,0

-61,5

11,4

6,3

5,1

26,4

Skatteintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Generella statsbidrag och utjämning

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

6,3

5,1

26,4

0,5

0,0

0,5

0,5

-4,7

-10,7

6,0

-6,8

Resultat efter finansiella poster

7,1

-4,5

11,6

20,0

Bokslutsdispositioner

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat före skatt

7,1

-4,5

11,6

20,0

-1,5

0,0

-1,5

-4,2

5,6

-4,5

10,1

15,9

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Vaxholms Smeden 3 AB
Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten
Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms
förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras
genom stadens förvaltning. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Viktiga händelser under året
•
•
•
•
•

Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet
i samband med att lägenheter blivit vakanta.
Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har genomförts och förhandlingen landade i
en hyreshöjning om 1,5 procent.
Förberedande åtgärder för vidare takrenoveringar
Hissrenoveringsprojektet senarelagt till 2022.
Låg grad av omsättning på lägenheter.

Framåtblick
Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten.
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Ekonomiskt resultat
Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Bokslut
2020

4,4

4,4

0,0

4,3

Verksamhetens kostnader

-3,0

-2,7

-0,3

-2,0

Avskrivningar

-0,4

-0,5

0,1

-0,4

Verksamhetens nettokostnad

0,9

1,2

-0,3

2,0

Skatteintäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Generella statsbidrag och utjämning

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens resultat

0,9

1,2

-0,3

2,0

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

Resultat efter finansiella poster

0,6

0,9

-0,3

1,7

Bokslutsdispositioner

0,0

0,0

0,0

-0,1

Resultat före skatt

0,6

0,9

-0,3

1,6

-0,1

-0,2

0,1

-0,4

0,5

0,7

-0,2

1,2

Finansiella kostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat

123

Rapport
119 av 119

Revisionsberättelse
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Åtgärdsplan årsbokslut
2021
Kommunstyrelsen

125

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
delårs- och årsbokslut.
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 når 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
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
1. Tillgänglighet telefon (andel som får
svar på fråga) (%)

Utfall
2020
69 %

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

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BMvärde

Infördes i
plan
(år/mån)

58 %

70 %

76

22/01

19 %

40 %

21

22/01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.

Kristoffer Staaf

2022-1231

1.2 Återuppta löpande avstämningsmöten med verksamheten
utifrån insamlad telefonstatistik (beroende av att nytt växelsystem
levereras av Telenor).

Kristoffer Staaf

2022-1231

2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms
stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.

Kristoffer Staaf

2022-1231

2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som
antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.

Kristoffer Staaf

2022-1231
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Åtgärdsplan årsbokslut
2021
Stadsbyggnadsnämnden

128
4

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
delårs‐ och årsbokslut.
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 når 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
Handläggningstiderna för bygglov är rimliga

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad

Utfall
2020

Utfall
2021

12,4

16,5

Mål
2020

Mål
2021

12

BM‐
värde

12

10,8

Infördes i
plan
(år/mån)
2 112

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med förbättrade beslutsmallar och
handläggningsrutiner.

Christoffer Amundin

2022‐12‐
31

Ta fram riktlinjer för handläggningstider

Christoffer Amundin

2022‐03‐
31

Beskrivning av planerade åtgärder
Orsak till den ökande handläggningstiden har flera orsaker: personalomsättning; hög ärendemängd;
sjukskrivning mm. Påbörjade åtgärder är att hitta och undanröja olika tidstjuvar i
handläggningsarbetet genom en översyn av arbetsprocesser och ‐rutiner för både vanliga
delegationsärenden och nämndärenden.
En extra handläggarresurs som finns tillgänglig under 2022, att de nya handläggare kommit in i
arbetet här i Vaxholm och att en tidigare sjukskriven medarbetar åter är på plats, ger betydligt bättre
förutsättningar att under våren systematiskt börja arbeta bort ärendebalansen, än de förutsättningar
som fanns under hösten 2021. Samtidigt står det klart att det kommer att ta lång tid att arbeta undan
ärendebalansen och därmed kunna komma i ett läge där även handläggningstiderna kommer i nivå
med nämndens mål.
Utöver ovan redovisat förbereds även ett ärende till nämnd med förslag att anta riktlinjer för
tidsfrister för komplettering av ansökningar. Under 2021 har endast 16% av inkomna ansökningar om
bygglov och bygganmälningar varit fullständiga. I förhållandevis många ansökningar är det också så
att man inte följt gällande planbestämmelser eller på annat sätt följer kraven i plan‐ och bygglagen.
Detta innebär mycket tidskrävande arbete för handläggarna, att förelägga om kompletteringar och
tidskrävande diskussioner med sökanden om vad som är möjligt att bygga och varför.
En riktlinje från nämndens sida, om att kompletteringar eller nya förslag på utformning av
byggnadsåtgärder i lov‐ eller anmälansärenden måste ske inom en viss tid, bedöms kunna vara ett
stöd för handläggarna att i vissa utdragna ärenden, och få sökanden att återta sina ärenden, för att
arbeta om dessa och sedan när man gjort detta, återkomma med en förnyad ansökan.
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Mål 2
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån
Resultatavvikelse i procent (%) av
budgeten (för den samlade
verksamheten) för helår.

Utfall
2020

‐20 %

Utfall
2021

‐11 %

Mål
2020

Mål
2021

0%

BM‐
värde

0%

0%

Infördes i
plan
(år/mån)
20/01

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Kontinuerligt förbättringsarbete av rutiner och arbetssätt, liksom
information på kommunens hemsida om frågor gällande
nämndens ansvarsområde.

Christoffer Amundin

2022‐12‐
31

Översyn av verksamhetens resurstilldelning i samband med
ramärendet för 2023.

Christoffer Amundin

2022‐08‐
31

Beskrivning av planerade åtgärder
Nämndens verksamhet har i princip endast fasta kostnader i form av löner, lokaler, datorer,
ärendehanteringssystem och andra tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för verksamheten. Det
finns inga fristående resurser som kan tas bort eller skäras ner under året, för att balansera upp
nämndens ekonomi, vid oplanerade eller oförutsedda händelser som kan uppkomma av interna eller
externa omständigheter.
Samtidigt är det så att nämnden måste utföra sina arbetsuppgifter oavsett sådana händelser eller de
ekonomiska konsekvenserna av detta för verksamhetens kostnader för detta. Vissa delar av
verksamheten får avgiftsfinansieras medan andra delar endast får skattefinansieras. Att nämndens
budget förutsätter intäkter som inte är givna, medför en uppenbar riska för att verksamheten inte
kan hålla budget om dessa minskar. Att ärendemängden ökar och nämndens beredningskapacitet
inte förmår hantera detta inom fastställd budgetram, är inget som lagstiftningen tar hänsyn till, utan
lagstiftningen förutsätter att nämnden vid var tidpunkt har tillgång till de resurser som krävs för att
fullgöra sitt uppdrag.
Om nämnden inte lever upp till detta vad gäller lov‐ och anmälansärenden, får nämnden enligt plan‐
och bygglagen inte längre ta ut fulla avgifter för denna del av verksamheten, som ett "straff".
Resultatet blir då att arbetet fortfarande måste utföras, men utan inkomster som balanserar
kostnaderna och ett underskott genereras som är omöjligt att balansera upp under året. Detta är
något som också kan utlösa en kedjereaktion, som inverkar på kommande års möjlighet att uppnå en
budget i balans, om inte nödvändiga resursförstärkningar tillförs. Detta då nämnden inte får ta ut
mer avgifter genom sin taxa, än för nämndens genomsnittliga kostnad för handläggningen i olika
ärendetyper.
Utifrån dessa förutsättningar har verksamheten själv små möjligheter att göra så mycket åt
situationen. Enheten kan själv fortlöpande arbeta med verksamhetsutveckling i form av översyn av
rutiner och arbetssätt, men detta kan aldrig fånga upp annat än mindre budgetavvikelser, och är
dessutom något som redan sker fortlöpande i verksamheten, utifrån förutsättningar i rådande
ärendebalans och annat arbete så måste utföras inom verksamheten.
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Utifrån det ovan redovisade har nämnden själv inte kapacitet eller förutsättningar att på egen hand
hantera de senaste årens negativa budgetresultat, utan detta är något som bara kan hanteras och
redas ut genom en förståelse för nämndens förutsättningar i samband med budgetarbetet för
kommande års budget/budgetar. Att till följd av en sådan insikt förändra nämndens ekonomiska
förutsättningar och tillskjuta nödvändiga resurser på ett sådant sätt att det finns en inneboende
förmåga (resilience) att hantera en långsiktigt hållbar ekonomi i en ständigt och snabbt föränderliga
omvärld, som fortlöpande förändrar förutsättningarna för nämndens uppdrag och resursbehov.
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Åtgärdsplan 2022
Socialnämnden

133
9

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
Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Utfall 2020

Utfall 2021

Målnivå
2021

BM-värde

Infördes i
plan
(år/mån)

68

--

78

79

2021

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Samverkansmöten med Förenade Care

Avdelningschef

2022-12-31

Analys av brukarundersökning, Säbo 2022

Avdelningschef

2022-06-30

Införande av statsbidrag med tillhörande utbildningar

Avdelningschef

2022-12-31

Beskrivning planerade åtgärder
Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning under 2021, varför analys av verksamheten
försvåras. Socialstyrelsens undersökningen kommer att genomföras under våren 2022 och först då
kan resultatet driften under Förenade Care analyseras.

Socialnämnden, Åtgärdsplan 2021

3(5)

135
11

Mål 2
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån

Utfall
2020

Utfall 2021

Målnivå
2021

BM-värde

Infördes i
plan
(år/mån)

Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)

29,6

--

20

35,8

2 021

Utfall för 2021 saknas

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

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

Enhetschef

pågående

Förstärkning av timanställning i syfte att stödja nyanlända i
etablering och boende

Enhetschef

pågående

Beskrivning planerade åtgärder
Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. Brukarundersökning har genomförts under hösten 2021. Enkätsvaren har ska
redovisas på nämnden våren 2022.
Inom ram för budget har myndigheten ökat stödet för gruppen nyanlända/ timanställning. Syftet är
att underlätta etablering och påskynda insteg på arbetsmarknaden.
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Mål 3
Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån
Utredningstid i antal dagar från påbörjad
utredning till avslutad utredning inom
barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

Utfall
2020

Utfall 2021

Målnivå
2021

BM-värde

86

112

90

107

Infördes i
plan
(år/mån)

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Orsak till längre utredningstider var ökade volymer i kombination
med personalomsättning. Ärendevolymen har minskat och
rekrytering bedöms leda till normala handläggningstider under
2022.

Enhetschef

Klart
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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
delårs- respektive årsbokslut.
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 når 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.

Mål 1
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar

Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85
procent av målnivån

Utfall
2020

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl.
öppen fsk, (%)
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)

Utfall
2021

Mål
2020

Mål
2021

BMvärde

Infördes i
plan
(år/mån)

3%

13 %

0%

0%

-10,3 %

2020/09

6,1 %

11,3 %

0%

0%

-4,7 %

2021/09

Planerade åtgärder
Åtgärd

Ansvarig

Slutdatum

Fortsatt arbete med organisationen i förskolan

Anders Roxström

dec 2022

Genomlysa Vaxholms nettokostnadsavvikelser och löpande
återkomma till nämnden med åtgärdsförslag

Anders Roxström

dec 2022
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Beskrivning av planerade åtgärder
På grund av vikande antal barn lades förskolan Båten ner vid årsskiftet 2020/2021 och Ytterby
förskola den 1 augusti 2021. Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation som skapat
två förskoleområden med varsin rektor. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader
och effektivare hantering av personalen. Effekterna av detta har ännu inte fått helt genomslag.
Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa
nyckeltal för att säkerställa en budget i balans.
Under hösten 2021 har utbildningsförvaltningen arbetat intensivt med ekonomiprocesserna med
syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare. Arbete pågår också med att förfina
processer, rutiner och arbetssätt kopplade till budget och prognosuppföljning.
Utbildningsförvaltningen har infört nya rutiner vid tertialuppföljning som ska säkra att analys görs
och att åtgärder sätts in och följs upp för återgång till positiv prognos. Skolchef arbetar nära chefer
inom egenregi med syfte att bistå och kravställa arbetet med en god ekonomisk hushållning.
Förvaltningen har initierat arbete för att åtgärda den negativa nettokostnadsavvikelsen och påbörjat
analysarbetet med att identifiera nyckeltal och nuläge i förvaltningens kostnader jämfört med ett
antal utvalda jämförelsekommuner. Som ett led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer
flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att beakta i beslut i allt från organisation, bemanning till
val av utvecklingsinsatser.

Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan årsbokslut 2021
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556989 1178

Ftirva ltn i n gsbe riittelse
Styrelsen for Fastighetsbolaget Vasavagen 13 AB, 556989-1 178, fdr hdrmed avge arsredovisning ftir
rakenskapseret 2021.

Verksamheten

A

ment om verksamheten

Fastighetsbolaget Vasavagen 13 AB har till foremal for sin verksamhet att ega, bebygga och forvalta
fastigheten Tradgardsmastaren 19 i Vaxholms stad. Bolaget hyr ut och forvaltar industrilokaler i
fastigheten. Vaxholms stad forvarvade bolaget och fastigheten den 1 juni 2015. Bolagets
organisationsnummer er 556989-1178 och har sifi sate i Vaxholm

Vdsentliga hendelser under rdkenskapsAret
lnga vasentliga hendelser att rapportera. Coronapandemin har inte fatt ndgra konsekvenser for bolagel

tndet 2021,
Belopp i kr

FlerArstiversikt
Nettoomsattning

Rorelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Arets resultat
Eget kapital
Soliditet. %

20 884

erssam mobe

21

17

Aktiekapital

Fritt eget

Totalt eget

kapital
175 250

kapital
225 250

-11 402
3 681

-11 402
3 681

167 529

217 525

21

3 681

307 461
85 361
67 86'l
52 865

50 000

Vid 6rets borjan

d

22

217 529

31 122
22 804
225 250

4 634

Ftirindringar i eget kaPital

Di sposition e

228 879

2018
300 915
5 020
4 629
3 61'l
177 820

2019

2020
319 879
13 622

2021
320 421

sl ut

Utdelning

Arets resultal
s0 000

Vid arets slut

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen ftiresler att fritt eget kapital, konor 167 529, disPoneras enligt f6ljande
163 848
3 68'l

balanserat resultat
erets resultat

167 529

Totalt
disponeras fijr
utdelning, [500 aktier. 3,68 kr]
balanseras iny rakning

't 841
165 688
167 529

Summa
Ett beropp pd

1

841 kr' virket motsvarar

H;gr:':ff,:is['J,gt"ffi:i5]ffil;::1".,;lE3lr:"0',o'
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Fastighetsbolaget Vasaviigen 13 AB
556989-'!',I78

Resultatrdkning
Not

Belopp i kr

RiSrel sei nteker, lagefi6rd ndri ng m.m.
Nettoomsatning
Summa riirelseintakter, lagerfiirandring m.m.

2

Riirelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgdngar

Summa rtirelsekostnader
Rti re lse re

su

ltat

Finansiella poster
4

Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella Poster

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

320 421
320 421

319 879
3'19 879

-289 979
-9 558
-295 537

-296 701
-9 556

20 884

13 622

-16 250
-16 250

17 500

4 634

31 122

4 634

31 122

-953

-8 318

3 681

22 804

-306 257

17 500

Boksl utsd is pos itioner

Resultat fiire skatt

Skaller
Skatt pa arets resultat

Arets resultat
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Fastighetsbolaget Vasavagen 13 AB
556989-1178

Balansrdkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGANGAR

AnliggningstillgAngar
Materiella anaggningsti gengar
Summa materiella anlaggningstillgangar

646 353
646 353

655 911
655 91 1

Summa anlaggningstillgingar

646 353

655 911

51 967

69 569

5

Byggnader och mark

Omsattningstillgangar
Kortfri sti ga f o rd ri ng a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar

41 286

38 858

93 253

108 427

Kassa och bank

276 099

265 977

Summa kassa och bank

276 099

265 977

Summa omsettningstillgangar

369 352

374 404

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

1 015

SUMMA TILLGANGAR

705

1 030 315

k
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Fastighetsbolaget Vasavagen 13 AB
556989 1178

Balansrdkn ing
Not

Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

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

50 000

50 000

50 000

50 000

Balanserat resullat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

163 848

152 446

3 681

167 529

22 804
't75 250

Summa eget kapital

217 529

225 250

600 000

650 000

600 000

650 000

Fritt eget kapital

Lengfristiga skulder
Skulder till koncernforetag
Summa langfristiga skulder

6

Kotfiristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

24 901

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

I

631

14 495
10 847
110 092

10 939
162 336
'l
98 176

155 065

1 015 705

1 030 315
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Fastighetsbolaget Vasavagen'l 3 AB
556989,1178

Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not

1

Redovisnings- och vdrderingsprinciper

Arsredovisningen har upprattats ienlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmdnna r6d BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag (K2).

Redovisningsprinciperna ar ofdrandrade mot fdregeende er

Avskrivningsprinciper fiir anIdggningsti gengar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod
Foljande avskrivningstider tillampas:
A n I 5 g g n i ng sti I I g d

ng a r

Ar

Materiella anlaggningstillgdngar:

-Byggnader

25

Definition av nyckeltal
Nettoomsettning
Rdrelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intekter och kostnader, men fore skatter
Justerat eget kapital
Totalt eget kapilal + (20,4% - av obeskattade reserver)

Soliditet
(Totalt eget kapital + (20,4ok - av obeskattade reserveo )/ Totala tillgangar

Not

2

Nettoomsaftning per rtirelsegren och geografisk marknad

Nettoomsettnint

,:;;r?ir::,

2020-01-012020-12-31

lnterna hyresintakter
Externa hyresintakter

320 421

319 879

Summa

320 421

319 879

Not

3

Personal

ej utgatt.
Bolaget har ej haft nagra anstallda under verksamhetsaret. Ersiittningar till styrelsen har

*[rq147

rrn
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Fastighetsbolaget Vasavagen l3 AB
556989

1
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Not

4

RSntekostnader och liknande resultatposter

Rantekostnader, ovriga
Summa

Not

5

Byggnader och mark

2021-01-01-

2020-01-01-

-16 250
-16 250

2020-12-31
17 500
17 500

2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid Arets borjan

709 270

709 270

709 270

709 270

-53 359
-9 558

-43 803
-9 556

-62 9't7

-53 359

Redovisat varde vid arets slut

M6 3s3

Varav mark

470 344

555 911
470 344

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Vid arets borjan

-Arets avskrivning enligt plan

I bolaget aterfinns fastigheten Vaxholm Tredgardsmastaren 19

Not

6

Skulder till koncernftiretag

2021-12-31

Belopp varmed skuldposten forvantas betalas efter mer an
fem 6r effer balansdagen

Not

7

475 000

525 000

Stdllda sdkerheter och eventualftirpliktelser

St2illda sdkerheter

2021-12-31

Sdllda panter och sekerheter
Ev e nt u a lfii rp I i kte I se

lnga

2020-12-31
lnga

lnga

lnga

r

Eve ntu alf 6 rp I i kte I se r

Not

2020-12-31

8 Koncernuppgifter

Foretaget ar helagt dotterfdretag till Vaxholms stad, org nr 212000-2908 med sdte i Vaxholms stad.
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Revisionsberdttelse
Till bolagsstiimman

Vasavdgen 13 AB,

i

nr 556989-1 178

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfcirt en revision av arsredovisningen
f6r Fastighetsbolaget Vasavdgen 13 AB
f<ir ar 2021.
Enligt v6r uppfattninq har.arsredovisningen

vdsentliga avseende-n rdttuisande
oirJ ,",

upprdttats i enrighet med 6rsredovisningslagen
och ger en i alla
13 ABs Rna=nsidtta stairning per den 31

i"rii'gnets-ooralei'Grrrli"n

fi?fiffitr"1%J",.:"JH[Sffi:Rffiil,.8'Irt"iroi,'"iH,siffi;:Tvisnins;ragen
Y:::it{:Tf|rfd'r.att

F.i,,ri"i"g,berEittersen

Eir

bolagsstdmman faststeiller resultatrdkningen
och baransrdkningen f6r Fasrighetsbotager

Grund f6r uttatanden
Vi har utfcirt revisionen enligt lnternational
standallr ol.ly{,irg (rsA) och god revisionssed
ansvar enligt dessa standaider
i sverige. V6rt
oesxrivs naimare i avsnittet nevrtsorns'ansvar.
Vi dr
i fdrhiirande ti,
ri m
..",ioi,,LJ iEl".ig.,"""r, har i ovristoberoende
rursjort v6rt yrkesetiska

ff:J':i:liffi::::,'i:i:'g"n

"iriJljo

Vi anser att de revisionsbevis vi
har inhdmtat eir tillr:ickliga och dndamarsenriga
som grund f6r v6ra uttaranden.

Styrelsens ansvar

Det dr styrelsen som har ansvaret
fcir att arsredo-visningen upprdttas
och att den ger en rdttvisande bild
Srsredovisningslagen' s.tvrercen
enligt
anJv;r:',,".n for den-i;te;;;k;;;;;'r",
de bed.mer dr nddvdndig f6r att
inte i,."narl"i
i"illiinn"ter,
:33:X1ffiH:'5::H',Jjt%:om
vare sig oessa Gror p5

"as;,a'i;rii,

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen
ansvarar.styrelsen f6r bedcimningen
verksamheten' De upplvsel
tiia;,;[q t"irraiir"J#'ror'',,rn av boragets f6rm6ga att fortsafta

"aitEli

att fortsdtta
",
rortsatt drift ti,rimpas dock inte
;:ffii#1"J:i,"H1i:',il'"?;T::*f[i:J:ili#fi]H,:t#il
om
",
pdverka f.rmigan

Revisorns ansvar
V6ra m6l dr att uppn6 en rimlig grad
av sdkerhet om huruvida arsredovisningen
vdsentlisa felaktisheter, vare
som herhet inte innehdrer nSgra
s-ig-dess,
L,i#illl"rs,
som innehSller v6ra uttala.nde''
och
att rdmna en revisionsberdtterse
nirrig ralJinli ar."n-ntig
;ak;ihet, men dr ingen garanti f6r att
revision som uff.rs enligt ISA
sr"d
en
om en s6dan nnns' retattisheLi
""h ;#,.;;o;on'"r"0 i sreiigi auric; riJr'r", att upptaicki en-vdsenrig feraktighet
9ry"0 ""r,i,rg;nirish;ieierr", misstas ocn anses vara vdsenaiga
'i'ris"n-["-nffi5ntas p6verr<-a J"'"rlnori.ra besruisom anvendare rattar med

;;;;;;;

";s"r,rid;, ,,

di;;^'i#i

3[,S",?:g:;]iJr1l;:f;n'

En ytterligare beskrivning av
vSrt ansvar fdr revisionen av
irsredovisningen finns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www'revisorJn"p"it.n"i',.J"1;ri;;;rrr;r;;.
ii;r;;"-r'Lriirning dr en der av revisionsberdttersen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar
Uttalanden
Utdver v6r revision av ersredovisningen har vi aven utf6rt en revision av styrelsens fdrvaltning fiir
Fastighetsbolaget Vasavagen '13 AB
et 2021 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller
fdrlust.

l

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fdrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens
ledamdter ansvarsfrihet fdr rakenskapsaret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till Fastighetsbolaget Vasavagen 13 AB enligt god revisorssed
Sverige och har i ovrigt fullgjort van yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tllrackliga och andamelsenliga som grund fOr vara uttalanden.

Stlrrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for fdrslaget till dispositioner betrAffande bolagets vinst eller fdrlust. Md fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annal en bedomning av om utdelningen ar fdrsvarlig med hensyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likvidilet och stallning i dvrigt.

Slyrelsen ansvarar fdr bolagets organisalion och fdrvaltningen av bolagels angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortldpande bedoma bolagets ekonomiska silualion, och att tillse att bolagets organisation er utformad
se att bokforingen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter idvrigt kontrolleras p6 ett
betryggande satt.

Revisorns ansvar
Van mal betraffande revisionen av forvaltningen, och dermed vart uttalande om ansvarsfrihet, er att inhamta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedOma om negon styrelseledamot i negot vasentligt
avseende:

.

foretagit negon atgard eller gjort sig skyldig till negon fdrsummelse som kan f6ranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

.

pe negot annat satt handlat istrid med aktiebolagslagen, Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

V6rt mal betreffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fOrlust, och darmed vert
uttalande om detta, er att med rimlig grad av sakerhet bed6ma om fdrslaget ar forenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet er en hdg grad av sakerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka etgarder eller forsummelser som kan fdranleda
ersettningsskyldighet mot bolaget, eller att ett f6rslag till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust inte ar forenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vart ansvar fOr revisionen av fdrvaltningen Iinns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspeklionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.

Stockholm den 21 mats 2022

0hrlings Pricewaterhouseooopers AB

Richard NIoell Vahul

Auktoriserad revisor
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Vaxholm Smeden 3 AB

(13)

556780-9875

Ftirvaltningsberattelse
Styrelsen fdr Vaxholm Smeden 3 AB, 556780-9875, med sate iVaxholm' fdr harmed avge
arsredovisning for r6kenskapsiret 2021 -O'l -01 - 2021 -12-31.

Allmint om verksamheten

Vaxholm Smeden 3 AB hyr ut och forvaltar lagenheter genom fastigheten Vaxholm Smeden 3.
Vaxholm Smeden 3 AB ingdr som ett helagt dotterbolag i koncernredovisningen ftir Vaxholms stad.
Verksamhetens art och inriktning
Den st6rsta hyresgasten ar stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms forutom lagenheter ocksa
en mataffar. Det finns inga anstdllda i t olaget utan bolaget adiministreras genom stadens f6rvaltning.
Bolagets styrelseledamoter bestar av ordinarie ledamoter till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utveckringavf

tiretasetsffi

Nettoomsattning

Rorelseresultat
Balansomslutning
Justerat eget kapital
Avkastning pa eget kapital %

Soliditet %
Def se not 14

iifrh.l:rL}:,ilgr"r*;_lrl!*rg 018-12-31

4 354 184
919 788
18 579 650
6 028 283

4 320 822
'1 930 625
19 122 483

11

27

6 110 241

32

4 186

4 161 808

581

1 331 406
18 551 695
4 790 401

1 338 113

18 351 207
5 231 232
20
29

Belopp i kr
2017-12-31
4 093 547
966 227
20 279 226
4 269 084

21

14
21

lngen omrdkning av nyckeltalen avseende ar 2018 och tidigare har gjorts enligt ldttnadsregeln i ARL

Visentliga hdndelser under rdkenskapsAret
F6rvallningen har under aret arbetat med lopande drift och underhall i lagenhetsbestandet i samband
med at lagenheter blivit vakanta. Ytterligaren en lagenhet flyttades over till socialforvaltningens
blockhyra.
Hyresforhandlingen med hyresg6stfiireningen har genomforts och forhandlingen landade i en
hyreshojning pd 1 ,5% for 2O21.
Forberedande atgarder f<ir vidare takrenoveringar.

Hissrenoveringsprojektet ar senarela gl lill 2022.
Lag grad av omsattning pe liigenheter pa grund av Covidpandemin.

Coronapandemin har inte fett nAgra konsekvenser fdr bolaget under 2021.
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Eget kapital
Aktiekapital
Vid arets borlan

Balanserad
vinst

100 000

Utdelning

Omfridng av fdreg ars vinst
Arets resultat

Vid arets slut

100 000

Arets
vinst
1 191 238

3 311 869
-595 619
1 191 238

Totalt eget

kapital
4 603 107
-595 619

-1 191 238
443 473

483 473

483 473

4 490 961

3 907 488

Fiirslag till disposition av foretagets vinst eller ftirlust
Till arsstdmmans forfogande star fdljande vinstmedell
Belopp i kr
3 907 488
483 473
4 390 961

Balanserat resultat

Arets resultal
Summa

Styrelsen ftireslir att vinstmedlen disponeras sa att
Utdelning, [1 000 aktier - utdeln 241,74 kr per aktiel
Balanseras iny r6kning

4 149 226

Summa

4 390 961

241 735

Utdelning kommer att ske enligt bolagets utdelningspolicy. Ett belopp pe
motsvarar 50% av arets resultat, utbetalas tidigast luni 2022.

24j

735 kronor, vilket

Styrelsens uppfattning er att den foreslagna utdelningen ej hindrar bolaget fran att fullgora sina
forpliktelser pa kort och lang sikt, ej heller att fullgOra erforderiiga investeringar. Den foreslagna
utdelningen kan darmed forsvaras med hansyn till vad som anfdrs i ABL 17 kap 35 2 - 3 st
(forsiktighetsregeln).

Vad bekaffar resultat och stallning i ovrigt henvisas till efterfciljande resultat- och balansrakning med
tillhdrande noter
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Resultatrdkni ng
Belopp i kr

Nof

2021 -01-01_
2021_1 2_31

2020-01-01-

4 354 184
4 3s4 184

4 320 822
4 320 822

2020-12-31

Nettoomsettning
2

Riirelsens kostnader

3

Ovriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anliiggningstillgengar

-3 005 486

-428 910
919

Rtirelseresultat

788

Resultat fren finansiella Doster

Rdntekostnader och tiknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

-2 037 7 41
-352 456
1 930 625

4

-285 782
634 006

-285 7 50
1 644 875

5

-18 701
615 305

-'123 000

1 521 875

-131 832

-330 637

483 473

1 191 238

Resultat ftire skaft
Skatt pa erets resultat

Arets resultat

I
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Balansrdkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGANGAR

Anldggningstillgingar
Materiella anhggningsti gangar
Byggnader och mark

6

16 505 738

16 908 890

lnventarier, verktyg och installationer

7

3 964
16 509

?9 722

702

F

inansiella anbgg ningstitbengar

I

Uppskjuten skattefordran

Summa anliiggningstillgingar

'16

16 938 612

288

559

16 288

559

16 525

990

l6 939

171

Omsattningstillgangar
Kortf ri sti g a f ord ri n g a r
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar

109 353
59 142
17 055
185 550

89 539

Kassa och bank

1 868 110

2 093 773

Summa omsattningstillgangar

2 053 660

2 183 312

SUMMA TILLGANGAR

18 579

L
156

650

72 452
17 087

19 122 483
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Balansriikn ing
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller fodust

Arets resullal

Summa eget kapital
Oheskattade reseruer
Periodiseringsfonder

I

Langfristiga skulder

100 000

100 000

100 000

100 000

3 907 488
483 473

3 311 869
1 191 238

4 390 961

4 503 107

4 490 961

4 603 107

1 936 174

1 917 473

1 936 174

1917 473

10

Skulder till moderbolag

10 930
10 930

000

000

1

1 430 000

11 430 000

Kottfristiga skulder
Leverantorsskulder
Aktuella skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intekter

147 600

1'11 467

72 609
566 943

622 861
452 054
1 222 515

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 579

157

650

420 884
1 171 903
19 122 483

^fu,
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Kassafltidesanalys
Not

Belopp i kr

Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiella Poster
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflOdet, m m

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

634 006
428 910
1 062 916

-279 312

Betald inkomstskatt

den ltipande verksamheten ftire
fiiriindringar av rtirelsekapital
Kassafltide

frin

Kassafl6de frdn fdrendringar i rdrelsekapital
6kningO/Minskning (+) av rdrelsefordringar
Okning(+)/Minskning C) av rorelseskulder

't 644
352
1 997
-175

331

366

783 604

-36 869

235 409
-198 028

869

956

lnvesteringsverksamheten

1 859 346

-197 588

Forvarv av materiella anliiggningstillgdngar

-197 588

Kassaflt de f ran investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av lan
Utbetald uidelning till moderforetagets aktieegare

Kassaflijde

456

't 821 965

123 221

Kassafliide fran den liipande verksamheten

875

frin fi nansieringsverksamheten

-500 000
-595 619
-1 095 619

-225 663
2 093 773

Arets kassafltide
Likvida medel vid arets btirjan
Likvida medel vid erets slut

417 543
417 543

'1

868

110

1

244 2 1 5
849 558

2 093 773
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Noter
Not

1 Redovisnings- och virderingsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

A

menna redovisningsprinciper

Arsredovisningen har uppraftals ienlighet med ersredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmenna rid BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna

air

oforandrade fran fdregaende ar.

Verderingsprinciper m m
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats utifran anskaffningsvarden om inget annat anges
nedan.

Materiella anEggningsti gengar
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsverde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvardet ingar forutom inkopspriset aven utgifter som dr
direkt hanforliga till fdrvdrvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgangskriteriet raknas in i tillgengens redovisade viirde. Utgifter
fdr ldpande underhall och reparationer redovisas som kostnader nar de uppkommer.
For vissa av de materiella anlziggningstillgangarna byggnader har skillnaden iforbrukningen av
betydande komponenter beddmts vara vesentlig. Dessa tillgangar har dzirfor delats upp i komponenter
vilka skrivs av separat.

ll
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjart over tillgangens bereknade nyttjandeperiod eftersom det aterspeglar den
fdrvantade forbrukningen av tillgengens framtida ekonomiska fbrdelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultatrakningen.
l,4ate ri e I I a

a

nl i;gg

n i ng

stil b

e

ng

Ar

ar

20-70

Byggnader
lnventarier, verktyg och installationer

R

Byggnaderna bester av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. H uvudindeln ingen ar
byggnader och mark. lngen avskrivning sker pd komponenten mark vars nyttjandeperiod bedoms som
obegransad. Byggnaderna bestar av flera komponenter vars nyttiandeperiod varierar.
Foljande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund for avskrivningen pa
byggnader:
-Stomme 70 Ar
-Fasad, tak, fonster 60 ar
-lnstallationer 25 ar
-Markanldggning 30 er
-Lagenhelsrenovering 20 er
-Stamrenovering 25 ar

htekter
Det infldde av ekonomiska fordelar som foretaget erhallit eller kommer att erhalla for egen rakning
redovisas som intakt. lntakter varderas till verkliga vardet av det som erhallits eller kommer att
erhallas, med avdrag for rabatter.

Not
N

2

Nettoomsattning per rtirelsegren och geografisk marknad

ettoom settni ng per riirel segren

lnterna hyresintekter

Ovriga hyresintekter
Summa

Not

3

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31
2 401 197
1 952 987

2020-12-31
2 367 835
1 952 987

4 354 184

4 320 822

Anstdllda och personalkostnader

Bolaget har ej haft nagra anstallda under verksamhetsaret. Ersattningar till styrelsen har ej utgatt

Not

4

Riintekostnader och liknande resultatposter

Rantekostnader, narstaende part

Summa

Not

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31
285 782

2020-12-31
245 750

285 782

285 7s0

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31
-230 000
211 259

2020-12-31
-520 000
397 000

-18 70',1

-r23 000

5 Bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond, arets avs6ttning
Periodiseringsfond, arets aterforing
Summa

wtuln
160
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Not

6

Byggnader och mark

2021-12-31

2020-12-31

21 669 251

2't 471 663

A c ku m u le ra d e a n skaff n i n g svd rd e n

-Vid arets borjan

197 588

-Nyanskaffningar
Vid arets slut

21 669

Ackumule rade avskrivn i ngar
-Vid drets bdrjan
-Arets avskrivning

-4 760 361
-403 152

Vid arets slut

-5 163

513

4

Redovisat varde vid erels slut

16 505

738

16 908 890

251

21 669 251

-4 433 663
-326 698

760 361

Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvarden

3 709 533

3 709 533

Redovisat varde vid arets slut

3 709 533

3 709 533

Totala taxeringsvardet 45 400 000 kr er fordelat enligt fdljande
Byggnad 31 800 000 kr, mark 13 600 000 kr.

Not

7

lnventarier, verktyg och installationer

Ac k u m u I e rad e

an

skaffn

i n g sv e

2021-12-31

2020-12-31

rd e n

-Vid arets bdrjan

128 797

128 797

128 797

128 797

Ackumulerade avskrivn i ngar
-Vid erets bdrjan
-Arets avskrivning

Redovisat verde vid arets slul

Not

8

-99 075
-25 758

-25 758

-124 833

-99 075

3 964

29 722

Uppskjuten skatt

2021-12-31
Vdsentliga te m porera skil ln ade
Byggnader

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten

skatteskuld

Netlo

r
16 288

16 288

Uppskjuten skattefordran/skuld

'16

288

16 248

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

16 288

16 288

559

559

559

559

559

559

2020-12-31
Vd sentliga te mporiira skilln ade
Byggnader

r

Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskiuten s kattefo

rd ra n/s

k u

ld (netto)

tut/tl
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Temporer skillnad
2021-12-31
Vdsentliga te mporara skillnader hiinforliga
titt uppskiuten skaftefordran
Byggnader och mark
Vesentliga tempordra ski nader hiinfdrliga
tilt uppskjuten skatteskuld

Redovlsat

Skattemessigt

verde

vdrde

Temporer
skillnad

16 505

738

16 584 804

79 066

t6 505

738

16 584 804

79 066

SkattemZisslgl
v6rde

Temporer
skillnad

Redovisat
verde

2020-12-31
Vasentliga temporera skillnader henf5rliga
till u pp skj ute n skaft ef o rd ra n
Byggnader och mark
V e sentliga tem pore ra skill n ade r
u p p skjuten skatte skuld

h

16 908

890

16 91 1 503

/ r)t3

't6 908

890

1691 1503

2 613

enforl iga

till

Not

9 Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,

avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
Periodiseringsfond, avsatt
Periodiseringsfond, avsatt

vid
vid
vid
vid
vid
vid
vid
vid
vid

beskattningsdr
beskattningser
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar

2021-12-31
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2020-12-31

272 440

211 299
272 440

229 225
329 362

229 225
329 362

20'19

355 147

355

2020

520 000
230 000

520 000

1 936 174

1 917 473

2021

'147

Av periodiseringsfonder utgor 398 852 (394 999) kr uppskjuten skatt

Not 10 Lingfristiga skulder

2021-12-31

Skulder som forfaller senare an ett ar fren balansdagen
Skulder till moderfdretag

Skulder som forfaller senare dn fem ar fren balansdagen
Skulder till moderforetag

2020-12-31

500 000

500 000

8 430 000

8 930 000

Not 11 St5llda sakerheter och eventualftirpliktelser
Stdllda siikerheter

2021-12-31
Ste da sekerheter

Eve n tu a lfi5rp
Bol aget

har

Ii

2020-12-31

lnga

lnga

kte I s e r

ing a eve ntu alfbrpliktel ser.

l -162
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Not 12 Viisentliga hindelser efter balansdagen

att rapportera'
inga viisenttiga hand;lser efter balansdagen finns

Not 13 AgaruPPgifter

org nr.2'12000-2908 med siite iVaxholms stad'
Foretaget ar helagt dotterforefag till Vaxholms stad'
io' d"n koncernen som bolaget ingar i'
Vaxholms stad upprattar samn1"n.i;irrti' iat""t-k"p"'

lnkiip och forsdljning inom koncernen
ozo
av inkbpen och 51 3 % av
avser,'18 7
Av koncernens totata intcip ocn forJailning miitt i kronor
ror"t"6 ino* hela'deriforetagsgrupp som koncernen tillhdr'

ffi:'fi;d ;^;;l
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Not 14 NYckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Totala tillgangar.

Justerat eget kaPital:
ig;t rapi;r och ooeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt
Avkastning pe eget kaPital:
Resultat efter linansiella poster / Justerat eget kapital'
Soliditet:
balansomslutningen
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt ifdrhallandetill

Noter till kassafltidesanalYsen
Not bvriga upplysningar

till kassafl6desanalysen

Kassaflodesanalysen upprattas enligt indirekt metod. De redovisade kassaflddet omfattar endast
transaktioner som medfor in- eller utbetalningar.
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Underskrifter
m

-01-Lb

Malin Forsbrand

Styrelseordforande

Michael
u
Stryrelseled

Anders Garstel
Styre lseledmot

Lars Lindgren
Styrelseledmot

Styrelseledm

na-Lena Norden
Styrelseledmot

Var revisionsberattelse har lamnats den 2022Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

n

/L-

tlt ffio

O

j

- A,l

Richard Moell Vahul

Auktoriserad revisor
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Revisionsberdttelse
Till bolagssttimman iVaxholm Smeden 3 AB, org.nr 556780-9875

Rapport om arsredovisn ingen
Uttalanden
Vi har utfcirt en revision av 6rsredovisningen f6r Vaxholm Smeden 3 AB for 61 2021
Enligt v5r uppfattning har Arsredovisningen upprdttats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttuisande bild av Vaxholm Smeden 3 ABs finansiella stdllning per den 31 december 2021
och av dess finansiella resultat och kassaflcide for 6ret enligt Arsredovisningslagen. Fdrvaltningsberdttelsen dr
f6renlig med 6rsredovisningens 6vriga delar.
Vi tillstyrker diirfor att bolagsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen f6r Vaxholm Smeden 3
AB.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. V6rt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i fdrhillande till
Vaxholm Smeden 3 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat air tillnickliga och dndam6lsenliga som grund f6r vdra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fdr att Arsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den-interna kontroll som de bedcimer 6r ncidvEindig for ati
uppratta en Arsredovisning som inte innehSller n6gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pI
oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen fdr beddmningen av bolagets formSga att fortsdtta
verksamheten. De upplyser, ndr sA iir tilliimpligt, om fcirhAllanden som kan piverki f6rm6gan att fortsdtta

verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilleimpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphdra med verksamheten eller inte har n6got realistiskt alternativ till att
g6ra ndgot av detta.

Revisorns ansvar
VSra m6l dr att uppn6 en rimlig grad av sdkerhet om huruvida 6rsredovisningen som helhet inte innehiller n6gra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller misstag, och att ldmna en revisionsberdttLlse
som inneh6ller v6ra uttalanden. Rimlig sdkerhet air en h6g grad av siikerhet, men ar ingen garanti for att en
revision som utf6rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdicki enlasentlig felaktighet
om en sSdan finns. Felaktigheter kan uppstS p5 grund av oLgentligheter eller misstag och anses vaia vesenliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvdntas pAverka de -ekonomiska besluisom anvdndare fattar med
grund i Srsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av v6rt ansvar fdr revisionen av Srsredovisningen finns p6 Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskri-vning dr en del av revisionsberdttelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra f$rfattningar
Uttalanden
f6r Vaxholm

forvaltning
Utciver vAr revision av Srsredovisningen har vi dven utf6rt en revision av styrelsens
forlust.
Smeden 3 AB f6r Ar 2021 samt av fO-rslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller

styrelsens
Vi tillstyrker att bolagsstdmman disponerar vinsten enligt fdrslaget i fdrvaltningsberdttelsen och beviljar
ledam6ter ansvarsfrihet fdr 16kenskapsAret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i fdrh6llande till Vaxholm Smeden 3 AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i ovrigt fullgjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillrtickliga och Sndam6lsenliga som grund f6r vira uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fdr f6rslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid fdrslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen dr forsvarlig med hdnsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pA storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i 6vrigt.
Styrelsen ansvarar fcir bolagets organisation och f6rvaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlcipande bedcima bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation dr utformad
sA att bokfciringen, medelsfdrvaltningen och bolagets ekonomiska angeldgenheter i dvrigt kontrolleras pA ett
betryggande s€itt.

Revisorns ansvar
VArt m6l betrdffande revisionen av f6rvaltningen, och ddrmed vSrt uttalande om ansvarsfrihet, rir att inhdmta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bed6ma om nSgon styrelseledamot i n6got vEisentligt
avseende:

'

fdretagit n6gon Stgaird eller gjort sig skyldig till n6gon fcirsummelse som kan fdranleda ersdttningsskyldighet
mot bolaget

'

p5 n6got annat sdtt handlat i strid med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

VArt m6l betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust, och ddrmed vSrt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet beddma om fcirslaget 5r fcirenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig siikerhet dr en hdg grad av sdkerhet, men ingen garanti fcjr att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka 6tgtirder eller fcirsummelser som kan fOranleda
ersdttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller fcirlust inte tir fdrenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vArt ansvar fcir revisionen av forvaltningen finns p5 Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning dr en del av revisionsber6ttelsen.
Stockholm den 21 mars2022

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Richard Mo6llVahul
Auktoriserad revisor
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Ftirvaltningsberiittelse
Styrelsen fdr Rindo skoltomt AB, 559115-'1815 med sate iVaxholm, far harmed avge arsredovisning
fdr rakenskapsaret 2021.

Verksamheten
Allmdnt om verksamheten
Bolaget skall aga och forvalta fastigheter. Bolaget eger mark pa Rindo iVaxholms stad

Vesentliga hdndelser under rdkenskapsiret
januari 2021 fick bolaget ny agare, Vaxholms stad org nr 212000-2908. Vaxholms stad har sift sate
Vaxholms stad.

'19

i

Coronapandemin har inte fett negra konsekvenser fair bolaget under 2021.

Flerirstiversikt
Nettoomsettning
Resultat efter finansiella poster

Soliditet, %

2021
300
39

2020

3

3

2019

Belopp i Tkr
2018

-14

-107

4

3

Ftirindringar i eget kapital
Aktiekapital Balanserad vinst
Vid drets borjan
Arets resultat

50 000

91 789

Vid erets slut

50 000

91 789

Arets

vinst

39 094

Totalt kapital
141 789
39 094

39 094

180 883

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen fdresler att fritt eget kapital. kronor 130 883, disponeras enligt fdljande
balanserat resultat
erets resultat

91 789

Totalt

39 094
130 883

disponeras for
utdelning, 500 .39,09 kr (utdeln per aktie)
balanseras i ny riikning

1

Summa

130 883

19 547
'11 336

Bolagets resultat och stallning framgar av efterfdljande resultat- och balansrdkningar med noter.
Utdelning kommer att ske enligt bolagets utdelningspolicy. Ett belopp pe 19 547 kt, vilket motsvarar
50% av arets resultat, utbetalas tidigasl Juni 2022.

Styrelsens uppfattning ar aft den fdreslagna utdelningen ej hindrar bolaget fran att fullgora sina
forpliktelser pe kort och leng sikt, ej heller att fullgora erfordediga investeringar. Den foreslagna
utdelningen kan darmed forsvaras med hansyn till vad som anfors iABL 17 kapitel 3 S 2-3 stycket
(forsikti ghetsregeln

)
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Resultatrdkning
Belopp i kr

Nol

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

Riirelsein$kter, lagert6rdndring m.mNettoomsettning

300 000
300 000

Summa rtirelseintakter, lagerfiirandring m.m.

Rdrelsekostnader
Rivaror och fornodenheter
ovriga externa kostnader
Summa rairelsekoslnader

-'t4 204
-'l 31 306

Riirelseresultat

-131 306

-14 204

168 694

-14 204

Finansiella poster
Rantekostnader och liknande resultatposter

3

Summa fi nansiella poster

-129 600

Resullat efter finansiella poster
Bo k s I u ts d i s p

o

s iti o

n e

-129 600

39 094

-14 204

r

Erhdllna koncernbidrag

14 204

Summa bokslutsdispositioner

14 204

Resultat fiire skatt

39 094

Skatte/
Arets resultat

39 094

ft
lttr
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Balansrdkning
Nol

Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

TILLGANGAR

Anliggningstillgingar
ater i el la a n ld gg n i n g sti I E a n g a r
Byggnader och mark

M

5 290 325

Summa materiella anlaggningstillgangar

5290325
5 290 325

Summa anlaggningstillgangar

5 290 325

5 290 325

Kassa och bank
Summa kassa och bank

59 890
59 890

35 796
35 796

Summa omsattningstillgangar

59 890

35 796

4

5 290 325

Omsdttningstillgin gar
Kassa och bank

5 350

SUMMA TILLGANGAR

215

5 326 121
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Balansrdkn ing
Not

Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

50 000

50 000

91 789
39 094
130 883

91 789

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

180 883

141 789

5 134 332
5 't34 332

5 184 332
5 1A4 332

Fritt eget kapital
Balanserat resullat

91 789

Lengfristiga skulder
Skulder till koncernforetag
Summa langfristiga skulder

6

Kottfristiga skuldet
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

35 000

Summa kortfristiga skulder

35 000
5 350 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 326 121
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not'l

Redovis

n

ings prin ciper

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmiinna red BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag. (K2)
Redovisningsprinciperna har varit ofdrendrade mot fdregeende er.

Definition av nyckeltal
Nettoomsdttning
Rorelsens huvudintekter, fakturerade kostnader, sidointekter samt inlaktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men ftire skatter

Soliditet
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgangar

Not

2

Personal

Bolaget har ej haft nagra anstdllda under verksamhetsaret. Ersattningar till styrelsen har ej utgatt.

Not

3

Riintekostnader och liknande resultatposter

Rentekostnader, koncernforetag

Summa

Not

4

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31
129 600

2020-12-31

129 600

Byggnader och mark

2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid arets borjan

2020-12-31

5 290 325

5 290 325

5 290 325

5 290 325

5 290 325

5 290 325

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Redovisat virde vid arets slut
Varav mark 5 290 325
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W
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Not

5 Koncernuppgifter

Foretaget ar helagt dotterfdretag till Vaxholms stad, org N 212000-2908, med sate i Vaxholm

Not

6

Skulder till koncernftiretag

2021-12-31

Belopp varmed skuldposten ftirvdntas betalas efler mer en
fem ar efter balansdagen

Not

2020-12-31
4 909 332

4 884 332

7 Stiillda sakerheter och eventualftirpliktelser

Stdllda sdkerheter

2021-12-31
Stdllda panter och sekerheter

Eve ntu a tfis rp

Ii

2020-12-31

lnga

lnga

lnga

lnga

kte I s e r

Ovriga eventualfdrpliktelser

l4r
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Underskrifter
2022-

D&-lvL)

Anders Grast6l(S)

lr/alin Forsbrand (C)
Ordfdrande

ttil,

Lars Lindgren (M)

Bau

'i.

Norden (W)

Peter

V5r revisionsberdttelse har lSmnats den
PricewaterhouseCoopers AB

2022*

o3- al

Richard Mo6llVahul
Auktoriserad revisor
Kommentar:

Bolagets resultat- och balansrdkning blir foremAl for faststdllelse p6 ordinarie 6rsstdmma
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Revisionsberdttelse
Till bolagsstiimman i Rind6 skoltomt AB, org.nr559115-1815

Rapport om arsredovisn ingen
Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen frir Rind6 skoltomt AB

16r

Ar 2021

.

Enligt v6r uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av Rind6 skoltomt ABs finansiella stiillning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat fcir Sret enligt 6rsredovisningslagen. F6rvaltningsberdttelsen dr forenlig med
Srsredovisningens 6vriga delar.
Vi tillstyrker diirfdr att bolagsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen f6r Rind6 skoltomt AB.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i
Sverige. VArt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare iavsnittet Revisorns'ansvar. Vi dr
oberoende iforhallande till
Rindci skoltomt AB enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort v6rt yrkesetist"
,nsr", enllgt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat

air

tillriickliga och aindamAlsenliga som grund f6r vSra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fdr att Srsredovisningen upprdttas
och att den ger en rdttvisande bild enligt
Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Sven fcir den-interna toniiorrio,
de be-d6mer €ir nodviindig fcir att
upprdtta en 6rsredovisning som inte innehdller nSgra vtisentliga i"i"riigh"t"r,
vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller misstag.

vid uppraittandet av 6rsredovisningen

ansvarar styrelsen fdr bedomningen av bolagets f6rm6ga att fortsiitta
-trn
verksamheten. De upplyser, ner sl Eir tilleimpligt, om forhiiland"n
.o,
par"riJi.iiragrr?t fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet bnirortsatt drn.-Ailg;;Jei'om'tortsatt
oritt titiampas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla veiksamheten.

Revisorns ansvar
Vara mal 6r att uppna en rimlig grad av sdkerhet om huruvida
Srsredovisningen som helhet inte innehdller n6gra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter
eller misstag, och att ldmna en revisionsberattelse
som inneh6ller vSra uttalanden. Rimtig sdkerhet ar en_h<i! grad
av sa[einet, men dr ingen garanti fdr att en
revision som utfcirs enligt lsA och god revisionssed I
sveiig'e arrtiJ [ommer att upptdcka en vdsenlig felaktighet
om en s6dan finns' Felaktigheter k-an uppst6 pi grund av
iegentligheter elrer misstag och anses vara vdsenliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan frirvdntas par"rrL"er<onomista
o"
beslut som anvandare fattar med
grund i Arsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av v6rt ansvar fdr revisionen
av Srsredovisningen finns p6 Revisorsinspektionens
webbplats: www'revisorsinspektionen.se/revisornsanrr"i
o"r,* o"rr.rining dr en del av revisionsberdttelsen
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar
Uttalanden
Ut6ver var revision av Srsredovisningen har vi aven utfdrl en revision av slyrelsens fdrvaltning for Rindd skoltomt
AB
er 2021 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller fdrlust.

f

Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt fdrslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens
ledamoter ansvarsfrihet f0r rekenskapsaret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vert ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi Ar oberoende i fdrhellande till Rindd skoltomt AB enligt god revisorssed i Sverige och har
dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat er tillrackliga och andamalsenliga som grund fdr v6ra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret f6r f0rslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller fdrlust. Vid forslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar fdrsvarlig med hensyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker steller pe storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt.
Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlopande beddma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation dr utformad
se att bokfdringen, medelsfdrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter iovrigt kontrolleras pe ett
betryggande satt.

Revisorns ansvar
Vart mal betaffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av sekerhet kunna bedrima om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt
avseende:

.

fdretagit nagon etgerd eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan fdranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

.

pA negot annat satt handlat istrid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vad mal betreffande revisionen av fairslaget till dispositioner av bolagels vinsl eller fdrlust, och darmed vert
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sekerhet bedoma om fdrslaget er fdrenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet er en hOg grad av sekerhet, men ingen garanti for att en revision som utfdrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppEcka atgarder eller forsummelser som kan fdranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller f0rlust inte ar forenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vert ansvar fdr revisionen av f6rvaltningen Iinns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning er en del av revisionsberattelsen.

Stockholm den 2'l marc 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Richard N.4odll Vahul
ALrktoriserad revisor
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Förbundsdirektören har ordet
För ganska exakt ett år sedan kunde vi konstatera att vi lyckats
ta oss igenom ett år av pandemi – med obruten beredskap.
Vi lyckades tack vare snabba och proaktiva åtgärder, ständiga
anpassningar av våra verksamheter samt en stor portion vilja och
uthållighet som genomsyrade hela vår organisation.
Idag, ett år senare, är hanteringen av smittan en del av vår
vardag. Vi har återtagit många av de behov som sköts på
framtiden 2020, och därtill fortsatt att utvecklas som räddningstjänst och som trygghetsbärare i regionen. Omvärlden
förändras varje dag, och det är vår skyldighet att alltid ligga
i framkant och möta hoten där de uppstår – även i svåra
tider.
Under 2021 har vi därför, tillsammans med åtta andra
räddningstjänster, inlett samarbetet Räddningsregion
östra Svealand (RRÖS). Samarbetet innebär att de ingående räddningstjänsterna, med totalt 82 brandstationer och
32 räddningsvärn, nu har ännu bättre förutsättningar för

”Förmågan att kunna leda och
genomföra stora och komplexa insatser i samverkan med andra är en
viktig del i förbundets beredskap.”
snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap i hela
östra Svealand där en stor del av Sveriges befolkning bor.

Samarbetet utvecklas även på planerings- och ledningsnivå
där det gemensamma arbetet blir allt mer enhetligt och
samstämt.
Förmågan att kunna leda och genomföra stora och komplexa insatser i samverkan med andra är en viktig del i
förbundets beredskap. Under 2021 har vi därför inlett
ytterligare samarbeten, bland annat inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen, i syfte att hitta gemensamma
beröringspunkter inom utvecklingen av det civila försvaret.
Ett samarbete har även inletts med Räddningstjänsten
Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd avseende analys
av räddningstjänstens förmåga vid höjd beredskap. De utökade samarbetena ger aktörerna större handlingsfrihet att
kunna agera enat vid kris och vid svåra samhällsstörningar.
Vi har under året även arbetat vidare med interna processer
och utveckling, bland annat genom den organisationsanpassning som sjösattes under våren och som har bidragit
till en mer ändamålsenlig och flexibel organisation. Internt
fortsätter även arbetet med planering för kontinuitetsfrågor och arbete för ökad säkerhet. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde ställer höga krav på
oss som organisation inom bland annat säkerhetsskydd
och verksamhetsskydd. Därför har vi under 2021 intensi–3–
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fierat vårt systematiska säkerhetsarbete där bland annat
samtliga medarbetare genomgår utbildning i grundläggande säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Vi har även
förstärkt vårt fysiska skydd samt säkerheten i vår IT-miljö.
Arbetet fortsätter under 2022.
Andra viktiga arbeten som genomförts under 2021
är bland annat införandet av IT i fordon där totalt 68
utryckningsfordon, under hösten, har fått ett nytt navigations- och statusrapporteringssystem, samt ledningsstöd.
Förarbetet inför renovering av brandstationer har också
fortskridit och under året togs bland annat genomförandebeslut för ombyggnad, tillbyggnad och upprustning av
Kungsholmens brandstation samt inriktningsbeslut för
ombyggnad och teknisk upprustning av brandstationen i
Farsta. De förestående renoveringarna syftar till att skapa
ändamålsenliga, säkra och jämlika lokaler. Det är två
efterlängtade renoveringar som vi ser fram emot att arbeta
vidare med i nära samverkan med Stockholms stad under
de kommande åren.
Inom den olycksförebyggande verksamheten har SSBF
under 2021 bland annat gjort anpassningar till ny lagstiftning inom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Anpassningarna
innebär att antalet tillsyner kommer öka de närmaste åren
samt ett redan nu ökat antal ansökningar om tillstånd.
Vi har under året även deltagit i ett flertal nätverksgrupper
inom ramen för brandförebyggande samverkan, som till
exempel nätverket Risksam, där risk-, förebyggande- och
trygghetsfrågor diskuteras tillsammans med kommunernas
säkerhetschefer.
Arbetet med att nå ut till viktiga målgrupper med olycksförebyggande kommunikation har också fortsatt under året,

vilket bland annat resulterade i ett digitalt öppet hus som
sändes i sociala medier under ledning av en känd barnprogramledare från SVT. Våra brandinstruktörer har också
fortsatt arbetet med att nå ut till och påverka människor
före, under och efter insats i syfte att skapa trygghet
och goda relationer till räddningstjänsten, bland annat i
skolmiljöer där det förekommit bränder. Återkopplingen
från rektorer har varit god.
Andra viktiga frågor som vi arbetat vidare med under 2021
är frågor som rör hållbarhet och miljö där vi åter igen
mottagit ett förnyat miljödiplom för vårt systematiska miljöarbete med ständiga förbättringar. Under årets revision
uppmärksammade miljörevisorn särskilt engagemanget,

”Genom god planering, aktiva val
och väl avvägda prioriteringar har
även detta år hanterats med en
ekonomi i balans.”

Den pågående pandemin har under 2021 fortsatt att
inverka på vår ekonomi, där både intäkter och kostnader
påverkats i olika utsträckning. Men genom god planering,
aktiva val och väl avvägda prioriteringar har även detta
år hanterats med en ekonomi i balans. Vår verksamhet
är i grunden förberedd och uppbyggd för krissituationer,
varför vi också vilar på en stabil grund även under rådande omständigheter. Förbundet visar därmed ett positivt
balanskravsresultat för 2021.
Under 2022 fortsätter vi att anpassa verksamheten till den
pågående pandemin, den föränderliga hot- och riskbilden
i samhället och den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt
närområde. Vi hoppas även att vi snart kan möta varandra
och våra kommuninvånare som normalt igen, även om
vi denna gång önskar med viss tillförsikt utifrån tidigare
erfarenheter av pandemins oförutsägbarhet.

Peter Arnevall
Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar

den goda ordningen på stationerna och det generella lyft
miljöarbetet gjort de senaste åren. Bland annat har en ny
modell för hållbar och mer miljövänlig sotning implementerats och antagits av ett antal entreprenörer under året.
SSBF har även inlett ett viktigt arbete med att fasa ut den
PFAS-haltiga skumvätska som används för att släcka så
kallade pölbränder. Hållbarhetsarbetet har dessutom fått
en tydlig plats i det nya övergripande styrdokumentet, inklusive handlingsprogram, för åren 2022–2023, som tagits
fram under året.
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Direktionens arbete under året
Direktionen har under 2021 haft fem sammanträden och bestått
av följande personer:

Presidium
Ordförande
Ole-Jörgen Persson (M)
Stockholms stad

1:a vice ordförande
Michaela Fletcher (M)
Österåkers kommun

Ledamöter och ersättare

Täby kommun

Danderyds kommun

Rolf E. Ericsson (M), ledamot
Lars Lindberg (L), ersättare

Hanna Bocander (M), ledamot
Johanna Hornberger (M), ersättare

Vallentuna kommun

Lidingö stad

Parisa Liljestrand (M), ledamot
Anette Karlsson (S), ersättare

Daniel Källenfors (M), ledamot
Birgitta Sköld (LP), ersättare

Vaxholms stad

Solna stad

Malin Forsbrand (C), ledamot
Mats Olofsson (M), ersättare

Arion Chryssafis (M), ledamot
Lars Granath (L), ersättare

Värmdö kommun
Magnus Danielsson (S), ersättare

Stockholms stad
Ingela Edlund (S), ledamot
Torbjörn Erbe (M), ersättare
Fredrik Pettersson (S), ersättare from. 1 februari 2021

2:a vice ordförande
Deshira Flankör (M)
Värmdö kommun

Sundbybergs stad
Alexandra Völker (S), ledamot tom. 21 juni 2021
Ayla Eftekhari (S), ledamot from. 22 juni 2021
Hans Beausang (M), ersättare

Österåkers kommun
Ann-Christine Furustrand (S), ersättare

Revisorer
Leo Smidhammar (M), Danderyds kommun
Bo Klasmark (M) Täby kommun
Håkan Söderberg (L), Sundbybergs stad
Göran Ringblom (M), Lidingö stad
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Viktiga ärenden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Årsredovisning för 2020.
Tillsynsplan 2020.
Avslag för ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, Spriteriet AB.
Inriktningsbeslut ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av
Kungsholmens brandstation.
Beslut om att ta tillbaka IT-driften till SSBF och driva den inom den egna
organisationen.
Revisorernas granskning av förbundets styrning och uppföljning rörande kvalitet.
Internkontrollplan 2021.
Upphandling av stegbilar.
Upphandling av verkstadstjänster.
Taxor sotningstjänster i Österåker och Vaxholm.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inriktningsbeslut ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation.
Avslag enligt lag om brandfarliga och explosiva varor – Altus Sjömacken AB i
Vaxholm.
Avslag enligt lag om brandfarliga och explosiva varor – Linde Gas, Stockholm.
Reviderad instruktion för förbundsdirektören.
Övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO för
åren 2022–2023.
Verksamhetsplan och budget för 2022.
Internkontrollplan för 2022.
Genomförandebeslut – ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av
Kungsholmens brandstation.

Direktionen besöker Täby brandstation 26 oktober 2021.
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Förvaltningsberättelse 2021
Översikt över verksamhetens utveckling
Handlingsprogram 2016–2019
(2020–2021)
Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, ska ett handlingsprogram (HP) antas för varje ny mandatperiod. Programmets syfte är, förutom att vara ett politiskt styrdokument
för Storstockholms brandförsvars verksamhet, att ge
information till enskilda och samhällsaktörer om förbundets arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera
underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner
enligt LSO.
Strukturen i verksamhetsplanen för 2021 har sin utgångspunkt i handlingsprogram 2016–2019 som fastställdes
av direktionen den 24 november 2015 och gäller från och
med 1 januari 2016. Handlingsprogrammet har därefter
prolongerats i två steg att gälla fram till och med 2021.

Centrala mål och kvalitetsmål
Målformuleringarna i HP har till stora delar invånarfokus
och är därför inte knutna till SSBF:s organisatoriska indelning eller specifika aktiviteter. Dessa återfinns i förbundets
verksamhetsplaner för handlingsprogramsperioden.
De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogrammet är också 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 risk- och förmågestudier som har genomförts. 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. De sju utvecklingsmålen
återkommer i verksamhetsplanerna och ges olika tyngd
under olika år.

Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram har pågått under året. Direktionen fastställde nytt HP för perioden
2022–2023 på direktionens möte 30 november 2021. Det
nya handlingsprogrammet börjar gälla den 1 januari 2022.
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Den kommunala koncernen
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.

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunalförbund ger vi kommuninvånarna en kommunöverskridande service där kompetens och resurser kan nyttjas på
ett effektivt sätt. SSBF verkar kontinuerligt för en ökad
samordning av räddningstjänstverksamheterna i regionen
och för en samhällsservice där administrativa gränser
inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor,
verkar och vistas i regionen.

SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl
att stötta invånare, företag och andra myndigheter att 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.

Storstockholms brandförsvar svarar för omkring 1,4 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med
omkringliggande räddningstjänster 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 2021 från ett huvudkontor
med en ledningsstation på Johannes brandstation, sexton
brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt
Räddningscentral Mitt.
Brandstationerna i vårt område är lokaliserade för att
snabbt kunna nå fram vid en olycka med kapacitet att
kunna göra en effektiv insats. En viktig parameter är även
lagkravet på livräddning med hjälp av höjdfordon inom
angiven tid. Vid behov ges förstärkningar från andra stationer. Vår vision utgår ifrån att ”Vi skapar trygghet”.
–8–
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SSBF verkar förebyggande mot
olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva förebygga och agera
SSBF:s huvudsakliga uppgift inom det förebyggande arbetet är att
påverka och stödja enskilda och andra samhällsaktörer så att de
själva kan förebygga bränder och andra olyckor samt ha en egen
beredskap för att agera när olyckan sker. Grundläggande förutsättningar för detta är kunskap och kompetens som svarar upp mot
de behov, situationer och målgrupper vi möter. Vi inriktar åtgärder
utifrån kunskap om problembilden. På så sätt uppnås ett likvärdigt
och jämställt skydd för invånarna.
Det förebyggande arbetet består av en stor mängd både
riktade och allmänna informationsinsatser, rådgivning
samt brandskyddsutbildningar som genomförts för bland
annat kommunernas anställda. SSBF ger också stöd till
kommunerna i brandskydd och riskhantering både i samhällsbyggnadsprocessen och i pågående verksamhet.
Förbundet har en myndighetsroll där syftet är att förebygga olyckor som innefattar att:
▪

▪
▪

tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader och anläggningar bedriver det förebyggande arbete som åligger dem enligt lag.
tillståndsprövning för hantering och innehav av
brandfarlig och explosiv vara.
tillse att sotning och brandskyddskontroll sker.

▪

i samverkan med SMHI och övriga räddningstjänster i länet bedöma brandrisken som underlag till
beslut om eventuella restriktioner. Länsstyrelsen
meddelar eldningsförbud i samverkan med räddningscentralerna i Stockholms län.
▪ svara på remisser från kommunala och statliga myndigheter utifrån perspektivet skydd mot olyckor.
Det centrala målet är nedbrutet i två kvalitetsmål:
▪

▪

SSBF:s förebyggande verksamhet är känd, efterfrågad och uppskattad av enskilda och andra myndigheter.
SSBF:s förebyggande verksamhet har en positiv
effekt på de enskildas och myndigheters upplevda
och bedömda förmåga att förebygga och hantera
olyckor.
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SSBF:s förebyggandearbete är
känt, efterfrågat och uppskattat av
enskilda och andra myndigheter
I verksamhetsplanen för 2021 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet uppnås.

Stärka våra medlemskommuners samt
enskildas förmåga och kunskap att förebygga bränder och allvarliga konsekvenser till följd av bränder
SSBF har under året lämnat sakkunnigt stöd till medlemskommunerna kring hantering av olycksrisker,
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd samt
räddningstjänstens insatsmöjligheter. Detta har skett inom
områden som fysisk planering, byggnation, infrastruktur
och miljöfarlig verksamhet samt annan tillståndsgivning.
Överdäckning av Stockholms central och projekt Gemensam syn på risk är exempel på några av de större ärenden
som hanterats.
Ett utvecklingsarbete inom stödet till kommunernas
samhällsbyggandsprocesser har genomförts och det nya
arbetssättet inom byggområdet har medfört ökad effektivitet samt att stödet till kommunerna har förbättrats. Den
interna processen för fysisk planering har utvärderats på
liknande sätt, i syfte att effektivisera och se över vilken typ
av riskhantering inom den fysiska planeringen som SSBF
ska prioritera att stödja medlemskommunerna med. SSBF
har också likriktat remisshanteringen gentemot medlemskommunerna avseende alkoholremisser.
SSBF fullgör skyldigheten enligt LSO att undersöka in-

träffade olyckor genom att dokumentera varje genomförd
insats i form av en händelserapport. Förbundet genomför
vid behov även olika nivåer av särskilda utredningar. Ett
30-tal sådana slags utredningar av fördjupande karaktär
har genomförts under året (kompletterande händelserapporter, förstudier, temautredningar och olycksutredningar
och externa uppdragsutredningar)
Erfarenheter och slutsatser från utredningarna återkopplas till identifierade mottagare efter avslutad utredning.
Det kan till exempel handla om kommuner, skolor, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, företag, verksamheter
och i förekommande fall enskilda personer. Erfarenheter
återförs också internt inom organisationen, så möjligheter
till utveckling och förbättring tas till vara.
Utredare från SSBF är årligt återkommande föreläsare
vid kursen Kvalificerad olycksutredning som anordnas
av Karlstads universitet. SSBF är också representant för
Sveriges räddningstjänster i Nationellt forum för olycksutredning, där myndigheter, företag inom näringslivet och
forskningsinstitut ingår.
Vid efterfrågan upprättar SSBF också sakkunnigutlåtanden som stöd till polis och rättsväsende efter inträffade
bränder. Under året har ett 80-tal sådana begäranden
handlagts.
Samverkan och dialog har kontinuerligt skett med stadsdelarna, trygghetsråden och Polismyndigheten, dock
framförallt via digitala forum då pandemin förhindrat
fysiska möten. I tillägg har samverkan med skolor i vissa
av medlemskommunerna fortsatt genom information och
grundläggande brandkunskap till sexåringar. Med hjälp
av brandinstruktörer har informationsinsatser kring före-

byggande åtgärder och åtgärder i samband med brand på
boende för nyanlända också utförts.
SSBF:s stationer genomförde under perioden aktiva
orienteringar på skolor för att identifiera och vid behov informera om brister såsom till exempel felaktigt placerade
byggcontainrar. Dessutom har det i vissa distrikt genomförts övningar på innergårdar i syfte att påvisa problematik med utrymning av komplexa fastigheter. Mottagare i de
fallen har varit bostadsrättsföreningar. Då en större andel
unga varit hemma under sommaren på grund av pandemin
informerades samtliga kommuner inom förbundet om
behovet av vaksamhet i förhållande till skolbränder som
återkommande förekommer i samband med skollov.
SSBF har en samverkan med Stockholms stad för att säkerställa en god framkomlighet för våra fordon i staden.

Aktivt kommunicera i syfte att verka
förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas förmåga att själva förebygga
och hantera olyckor
Under 2021 har SSBF fortsatt att anpassa kommunikationsinsatserna efter rådande pandemi, till exempel genom
att genomföra årets Öppet hus som en digital filmpremiär
i sociala medier. Pandemin har även inneburit att SSBF fått
justera kommunikationen i syfte att förebygga nya risker
som uppstått i samhället till följd av pandemin, till exempel
inom vårdverksamheter som förvarar stora mängder
brandfarlig handsprit. Olycksförebyggande budskap med
råd och tips till allmänheten har kunnat spridas i stort sett
som planerat via egna kanaler, samarbetspartners och via
intervjuer i media. Därigenom har förbundet med stöd av
medlemskommunerna kunnat få ut viktig information, till
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exempel avseende eldningsförbud och brandrisk. SSBF har
varit tillgängliga dagligen för råd och stöd inom sotning
och brandskyddskontroll, samt via inspektörstelefonen.
Räddningscentral Mitt har svarat på mediefrågor om pågående insatser dygnet runt. SSBF har under 2021 fortsatt
att använda film som berättarmedium i syfte att på ett tilltalande och pedagogiskt sätt nå ut till och stötta kommuninvånare och verksamhetsansvariga i deras säkerhetstänk
och systematiska brandskyddsarbete.
Efter bostadsbränder har den utryckande personalen
tillsammans med brandinstruktörer och berörda bostadsbolag gjort återbesök på skadeplatser. Detta gör att
många, vid sidan av de direkt berörda, fått information om
brandskydd. Att samarbeta med brandinstruktörerna har
gjort återbesöken effektivare och att informationen nått ut
bättre.
Ett samarbete med Österåkers kommun som effektiviserar
tidsaspekten avseende behov av åtgärder vid tillbud i kommunala fastigheter har initierats.

Medverka till att stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga att
förebygga även andra olyckor än bränder
som kan leda till räddningsinsats
För att stärka säkerheten på badplatser samarbetar SSBF
med kommunerna på olika sätt. Utryckande personal har
orienterat och informerat gäster på kommunala badplatser och andra somriga samlingsplatser. Dessutom har
informationsunderlag om säkerhet vid badplatser också
publicerats på kommunernas sociala medier.

Kontakt med brandinstruktörerna har tagits efter brandtillbud på flertal skolor. Dessa har gjort återbesök i nära
anslutning till händelserna samt träffat eleverna som varit
ansvariga för händelsen. Återkopplingen har varit väldigt
uppskattad av rektorerna.
Under våren påbörjades ett samarbete med Vallentuna
kommun kring utskick av nyhetsbrev till barn, unga och
deras föräldrar i syfte att informera om risker och att förebygga olyckor. Kommunen står som avsändare tillsammans
med SSBF och Polisen och nyhetsbrevet planeras gå ut fyra
gånger per år.

Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som ett av underlagen för
vår förebyggande och skadeavhjälpande
verksamhet
Under året har arbetet med samhällets riskbild varit ett
delarbete för framtagande av SSBF styrdokument inkluderat Handlingsprogram enligt LSO. Arbete med samhällets
riskbild som underlag för andra processer har genomförts
kontinuerligt under året.

Samarbete har också skett med olika typer av trygghetsgrupper och skolföreträdare i samtliga av förbundets
kommuner, för att sprida information om brandsäkerhet
och stärka närvaron.
SSBF har även genomfört aktiv orientering och samtal
med boende på öar utan fast förbindelse i syfte att stärka
förmåga och kunskaper hos den enskilde vid händelse av
brand.

Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom SSBF, till
samverkanspartner och till kommunerna
Omvärldsbevakning sker löpande genom Räddningscentral
Mitt. Vid både planerade och icke planerade händelser så
informeras berörda kring händelseförlopp och den övergripande ledningens bedömning av till exempel resursförstärkningar.
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SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en
positiv effekt på de enskildas
och myndigheters upplevda
och bedömda förmåga att förebygga och hantera olyckor
I verksamhetsplanen för 2021 finns två uppdrag som syftar
till att bidra till att kvalitetsmålet uppfylls.

Utföra myndighetsutövning inom lagen
om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarlig och explosiv vara
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)
och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
Under året har Storstockholms brandförsvar genomfört
totalt 666 tillsyner. Stort fokus har varit på butiker/handel,
hotell samt garage. För tillsynsåret 2021 hade SSBF planerat att genomföra 765 planerade tillsyner och 50 händelsestyrda tillsyner. Planeringen utgick från att pandemin
och samhällets restriktioner skulle släppa under det första
kvartalet 2021, vilket visade sig vara ett felaktigt planeringsantagande.
Vid drygt 50 procent av genomförda tillsyner (både LSO
och LBE) har det påträffats brister som föranlett någon
form av uppföljning. Under 2021 har totalt 30 förelägganden utfärdats och därutöver även sex förbud. Några av
årets tillsynsbeslut har överklagats och under året prövats
av Länsstyrelsen.

Ett antal särskilt skyddsvärda objekt har tillsynats under
året (totalt cirka 85 tillsyner). Det är tillsyner som är särskilt tidskrävande och omfattande, och som genomförs av
särskilt sammansatta kompetensgrupper. Det gäller:
▪ kulturbyggnader
▪ sjukhus
▪ köpcentrum
▪ höga byggnader
▪ infrastrukturanläggningar
▪ arenor
▪ farliga verksamheter
Tabellen visar tillsynsvolym 2021, redovisad utifrån typ av
tillsyn. Även antalet genomförda efterkontroller redovisas.
(data från 211215). Av nedanstående har cirka 23 tillsyner
varit händelsebaserade tillsyner, dvs har utförts till följd av
klagoanmälningar.
Typ av tillsyn

Coronapandemin har ur ett tillsynsperspektiv medfört
följande svårigheter.
▪

▪

▪

Antal tillsyner 2021

Lag om skydd mot olyckor (LSO)

485

Lag om skydd mot olyckor, avgränsad
(LSOA)

24

Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

84

Lag om brandfarliga och explosiva
varor, avgränsad (LBEA)

20

Lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor (LSB)

50

Lag om skydd mot olyckor, farlig verksamhet (LSOF)

3

Totalt

▪

▪

Vissa verksamheter har bedömts helt olämpliga att
utföra tillsyn på till följd av riskerna för smitta. De
vårdverksamheter som legat i plan att genomföra
tillsyn på 2020–2021 har av denna anledning utgått
eller fått förändras. Detta rör i huvudsak sjukhus
(särskilt skyddsvärda objekt) och vårdboenden.
Restaurangnäringen har varit hårt drabbad under
pandemin, vilket medfört både stor förändring
inom de enskilda verksamheterna och låg aktivitet. SSBF har av denna anledning under pandemin
bedömt att enbart restauranger där SSBF mottagit
klagoanmälningar om brister har besökts.
Flera verksamheter har periodvis stängt sin
verksamhet, exempelvis gym, teatrar och andra
idrottsanläggningar vilket både medfört svårigheter att kunna genomföra tillsyn, men även ett för
tillfället minskat behov av kontroll av detta.
De tillsyner som genomförts har fått genomföras
med stor tillförsikt, vilket innebär delvis omlagt
förfarande anpassat för rådande pandemisituation.
Förfarandet har i delar blivit tidskrävande.
Många ombokningar har fått genomföras på grund
av sjukdomssymptom antingen hos motpart eller
SSBF:s tillsynsförrättare.

666

Efterkontroller

88
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Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor
SSBF är tillståndsgivande myndighet enligt lagen om
brandfarlig och explosiv vara, LBE. Tillståndsprocessen
innebär att granska inkomna tillståndsansökningar utifrån
fasta kriterier och fatta beslut om tillstånd ska medges
eller ej. Förändrad lagstiftning kring explosiva varor har
trätt i kraft halvårsskiftet 2021, och detta har påverkat
antalet ansökningar om tillstånd. Uppskattat var det omkring 150 verksamheter som hade behov av att i enlighet
med den förändrade lagstiftningen söka om sina befintliga
tillstånd under hösten, och genomgå en fördjupad prövning av brandförsvaret och Polismyndigheten i samverkan.
Konsekvenserna av lagförändringen har påverkat alla
verksamheter som arbetar med brandfarliga och explosiva
varor.Processer och riktlinjer för de fördjupade myndighetskontrollerna har inte kunnat implementeras i den takt
som takt som lagstiftaren önskat/bedömt.
SSBF har under hösten och vintern arbetat med utveckling
av strukturer och samordning inom arbetsprocessen för
tillståndsprövning. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att
ske under 2022.
Under år 2021 har SSBF mottagit ansökningar om
▪
▪
▪

Tillstånd brandfarlig vara: 232 stycken.
Tillstånd explosiver: 117 stycken.
Anmälningar, prövning av sökande/föreståndare/
deltagare: 72 stycken.
SSBF har efter beslut av direktionen utfärdat tre beslut om
avslag. Samtliga har överklagats till Länsstyrelsen.

Sotning och brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll ska utföras med frister om tre eller
sex år. Enligt nu gällande frister ska cirka 31 000 objekt
kontrolleras och 58 000 objekt sotas årligen. I uppdragen för brandskyddskontroll ingår det att kontrollera att
sotning utförs.
Sotning och brandskyddskontroll sköts av upphandlade
entreprenörer enligt frister. Under våren har tilldelning efter upphandling av entreprenörer skett, avseende sotning
och brandskyddskontroll. Detta avsåg kommunerna Solna,
Sundbyberg, Vaxholm och Österåker. Arbetet fortsätter enligt planering med att upphandla och teckna nya avtal och
bedöms avslutas under 2023, då sista ”nya” avtalen träffas.

Införa ny modell för hållbar sotningsverksamhet
Implementering av en ny modell för hållbar sotning har
skett i Solna/Sundbyberg och Österåker/Vaxholm under
årets första månader. Genom att träffa tilläggsavtal med
SSBF:s övriga entreprenörer har dessa frivilligt åtagit sig
att börja använda den mer miljövänliga sotningsmetoden
roterande undertryckssotning, samt att möjliggöra att
brandskyddskontroll ska kunna ske underifrån i fastigheter där säkert tillträde till taket inte kan ske. Modell för
samverkan och uppföljning samt att nya taxor för tjänsten
har införts.

Fortsatt arbete har skett under året med att bygga upp ett
nytt system för att kunna upprätthålla en digital kontrollbok avseende sotning. Syftet med den digitala kontrollboken är att löpande kunna följa upp entreprenörernas arbete och fristuppfyllnad på ett enkelt och effektivt sätt, samt
att säkerställa kontroll och uppdatering av sotningsdata
mellan förbundet och entreprenörerna. Arbetet är i huvudsak genomfört för sotningsdistrikten inom Stockholm,
Solna/Sundbyberg samt Österåker/Åkersberga. För övriga
distrikt fortsätter implementeringen av det nya systemet,
som förväntas vara infört fullt ut under 2023.
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Utvecklingsmål
I handlingsprogrammet för 2016–2019 (2020–2021) anges
tre utvecklingsmål för det förebyggande arbetet under
perioden. Dessa grundar sig bland annat i den förmågebedömning och riskstudie som gjordes inför arbetet med
handlingsprogrammet. De tre utvecklingsmålen återkommer i de årliga verksamhetsplanerna och ges olika tyngd
olika år.
Under 2021 har vi framförallt arbetat med utvecklingsmålen 2 och 3.
1. SSBF ska utveckla sin förmåga att analysera och
lära av inträffade händelser.
2. SSBF ska utveckla sin förmåga att förmedla kunskap om olyckor till rätt aktörer.
3. SSBF ska utveckla sättet på vilket det egna arbetet med att förbygga olyckor styrs, inriktas och
utvärderas.

SSBF ska utveckla förmågan
att förmedla rätt kunskap kring
olyckor till rätt aktörer
Verka aktivt för att skapa forum och kontaktytor mot samhällsaktörer i syfte att
förebygga olyckor
Orienteringar och platsbesök har skett vid byggprojekt och
på museum för att säkerställa god insatsförmåga. På grund
av pandemin har det dock varit svårt att genomföra besök
och möten i verksamheter i den omfattning som önskas.
Digitala mötesforum har ersatt dessa för att bibehålla
dialog med bland annat kommunrepresentanter, skola,
vaktbolag och näringsidkare för att belysa problematik och
initiera åtgärder vid behov.
Under året har SSBF:s personal genomfört brandutbildning för polisens insatspersonal i syfte att stärka deras
förmåga att agera i rökig miljö.
SSBF:s stationer har under året varit avdelningen för riskhantering behjälpliga i arbetet runt höga byggnader och
nybyggnadsprojekt för att förebygga eventuella olyckor.
Brandstationerna har även gjort flertalet besök hos större
aktörer såsom Käppala reningsverk för att utveckla dialog,
kunskapsinhämtning om drift samt kontroll av framkörningsvägar i händelse av olycka.

Avsluta MSB:s och Brandskyddsföreningens projekt Lärande från bostadsbränder
Projektet är avslutat och samtlig tjänstgörande personal
har skrivit rapporter avseende bostadsbränder. Ytterligare
stöd från SSBF har inte begärts av MSB gällande slutsummering av projektet.

SSBF ska utveckla sättet på
vilket det egna arbetet med att
förbygga olyckor styrs, inriktas
och utvärderas
Effektivisera SSBF:s roll i att stödja medlemskommunerna att ta riskhänsyn i
samhällsplanering
Ett nytt hanteringssätt av byggärenden har införts, som
innebär ökad effektivitet och ett bättre stöd till medlemskommunerna. Utveckling av arbetsprocessen för stöd till
medlemskommunernas arbete med fysisk planering har
också genomförts. Infraprocessen, arbetet med stöd till
kommunerna i infrastrukturärenden, har kommit igång
med ökat samarbetet mellan avdelningarna Ledning och
samverkan och Riskhantering. En inventering har skett av
tidigare bedömningar och ställningstaganden i de stora
projekten, i syfte att ensa och likrikta våra bedömningar.
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Utveckla förmågan att analysera data, dra
slutsatser och tillvarata kunskap i syfte att
effektivisera förebyggandearbetet
Framtagning av nya mål för förebyggandearbetet har
skett inom ramen för arbetet med SSBF:s styrdokument
med handlingsprogram 2022–2023. Under hösten har
arbete med en ny förebyggandestrategi genomförts. Att
nyttja kunskap och dra slutsatser ur undersökningsrapporter efter insatser (händelserapporter, kompletterande
händelserapporter, förstudier och olycksundersökningar)
har varit ett annat sätt att systematiskt närma sig detta
verksamhetsuppdrag. Utvecklade arbetsformer för intern
samverkan mellan dem som arbetar förebyggande inom
SSBF har tagits fram. Ökad samordning har också skett av
planeringen mellan olika arbetsområden inom den olycksförebyggande verksamheten, till exempel mellan olycksutredningar, tillsyn och strategisk kommunikation.
Det pågår ett arbete med skyfallshantering där SSBF
identifierar kritiska körvägar som kan påverkas vid skyfall.
Stockholms stad har initierat detta och är involverade för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

SSBF är förberett att snabbt
och effektivt ingripa när de
enskilda inte själva kan hantera
en olycka
SSBF:s räddningsinsatser genomförs av räddningstjänstverksamheten, det vill säga utryckningsorganisationen, i
samverkan med andra aktörer inom ramen för Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS). Räddningsinsatserna ska
vara snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på
människor, egendom och miljö.
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning,
fordons- och materielunderhåll samt kompetensutveckling. Orienteringar, det vill säga platsbesök där brandstyrkorna bekantar sig med den närmaste omgivningen för
att underlätta en räddningsinsats och metodutveckling är
andra viktiga delar inför en kommande räddningsinsats.
För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid
en olycka finns ofta behov av samverkan. Förutom samverkan med andra räddningstjänster i regionen sker ett nära
samarbete med polis och ambulanssjukvård. Samverkan
sker i flera fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder
med kunskap, utrustning och personella resurser. Vissa
avtal innebär regelbundna och frekventa insatser såsom
avtalet med Region Stockholm kring hjärtstoppslarm.
Avtal kopplade till specialkompetens innebär få operativa
insatser, men kräver däremot utbildning, övningar och
teknisk utrustning för att ha beredskap inför en eventuell
insats.

insatsstatistiken håller i sig. Därigenom är det svårt att
dra några slutsatser om specifika olyckstypers utveckling.
SSBF ser dock två utvecklingsområden inom vilka det
fortsatt behöver ske en utveckling. Det ena är den ökade fokuseringen på miljöaspekten i samband med räddningsinsatser där vår och andra räddningstjänsters hantering av
exempelvis släckvatten har uppmärksammats i miljö- 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.
SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de operativa
resurserna och av ledningsresurser som är fördelade inom
SSBF:s geografiska område. Räddningsinsatserna ska vara
snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på
människor, egendom och miljö.
Kvalitetsmålen för SSBF:s räddningstjänstverksamhet är
att:
▪
▪

hjälpen till de enskilda påbörjas så snabbt som
möjligt vid varje enskild olycka.
hjälpen till de enskilda vid räddningsinsats har god
kapacitet, noggrannhet och robusthet.

Eftersom åren 2020–2021 är präglat av coronapandemin
är det svårt att se om övergripande trender avseende
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Räddningsinsatser eller andra
uppdrag 2021
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag dit SSBF har
blivit larmade har ökat marginellt under 2021 jämfört med
2020 (ökning med mindre än 1 procent). Antalet räddningsinsatser och andra uppdrag har under 2021 minskat med 8 procent jämfört med medelvärdet från de tre
senaste åren.
Andelen automatiska brandlarm står för 35 procent och
bränder står för 20 procent av alla räddningsinsatser eller
andra uppdrag.
11528
10899

10000

9868

9936

8000

Brand eller brandtillbud, ej i byggnad delas in i följande
underkategorier:
▪ brand i skog eller mark
▪ brand i fordon/fartyg
▪ brand i avfall/återvinning
▪ annan brand
Cirkeldiagrammet visar fördelning av händelsetyper för
brand eller brandtillbud, ej i byggnad.
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Antal räddningsinsatser eller andra uppdrag där SSBF larmats.

Några av de räddningsinsatser och andra uppdrag som har
ökat respektive minskat är:
självmord eller försök till självmord , ökat med 2
procent, 4 stycken fler än 2020.
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Antalet bränder och brandtillbud var lägre 2021 än föregående tre år. Totalt registrerades 1 778 bränder eller
brandtillbud inom SSBF:s geografiska område.
3000

6000

▪

brand eller brandtillbud i avfall/återvinning, minskat med 15 procent, 35 stycken färre än 2020.
▪ brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg, minskat med 25 procent, 99 stycken färre än 2020.
▪ drunkningsolyckor/tillbud, minskat med 1 procent,
1 stycken färre än 2020.
Storstockholms brandförsvar samverkar gränslöst med
andra räddningstjänster och 6 procent (549 larm) var
en räddningsinsats eller annat uppdrag inom en annan
kommun. SSBF har fått hjälp av Södertörns brandförsvarsförbund vid 252 tillfällen och av Brandkåren Attunda vid
266 tillfällen.

Bränder och brandtillbud 2021

12000

0

▪

837

Skog och mark

Fordon/fartyg

Avfall/återvinning

Annat

I tabellen nedan presenteras fördelningen mellan de olika
underkategorierna för åren 2018–2021.
Händelsetyp

2018
2019
Brand eller brandtillbud, i byggnad

2020
2021
Brand eller brandtillbud, ej i byggnad

Antal bränder och brandtillbud, 2018-2021.

2018

2019

2020

2021

Brand i skog och mark

654

667

446

352

Brand i fordon/fartyg

468

403

384

281

Brand i avfall/återvinning

303

241

264

191

Annan brand

263

173

156

117
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För samtliga underkategorier inom händelsetypen brand
eller brandtillbud, ej i byggnad har antalet insatser minskat
under 2021 jämfört med föregående år.

Handling med avsikt

23%

24%

Handling utan avsikt
Handling okänd avsikt

8%

Utrustningsfel

16%

Naturföreteelse
29%
1%

Okänd orsak

Bränder eller brandtillbud i skolor och förskolor samt
fritidsgårdar redovisas för samtliga brandhändelsetyper.
Vanligast är dock händelsetypen brand i byggnad som stod
för drygt 80 procent av alla bränder eller tillbud i skolor
och förskolor under 2021.
Antalet bränder eller tillbud i skolor, förskolor eller fritidsgårdar är något lägre jämfört med medelvärdet från de
senaste fem åren.
Antalet bränder i bostad är på samma nivå som föregående
år. Förändring av frågeställningarna för dokumentation
av räddningsinsatser har även inneburit att fler kategorier
är inkluderade i begreppet bostad. Tidigare år har enbart
brand i vanligt boende visats i årsredovisningen.

Brandorsak för bränder/brandtillbud inom SSBF:s kommuner.

Andelen bränder där brandorsaken bedömts vara avsiktlig uppgick till 23 procent under 2021. De flesta avsiktliga
bränderna var brand eller brandtillbud ej i byggnad.
För brand eller brandtillbud i byggnad var mänsklig handling utan avsikt vanligast.
Antal skolbränder inom SSBF:s kommuner, 2018–2021.

848
745

600

▪ elevhem/studenthem
▪ gemensamhetsboende
▪ seniorboende
▪ särskilt behovsprövat boende
▪ trygghetsboende
För att kunna jämföra mellan åren används begreppet
utvecklad brand vid ankomst. Det innebär att branden har
spridit sig utanför startföremålet vid ankomst. Då sorteras de mindre tillbuden bort. Statistiken visar att antalet
utvecklade bränder är på samma nivå de senaste åren.
Bränder i bostad år 2018–2021.
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I samlingsnamnet brand i bostad inkluderas i de nya frågeställningarna även:
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Skola

Fritidsgård

Förskola

2018

129

2019

Brand i bostad,
alla insatser
Brand i bostad,
SSBF:s kommuner

Brand i vanligt boende,
alla insatser
Brand i vanligt boende,
SSBF:s kommuner

118

2020

121

2021
Utvecklad brand vid ankomst,
vanligt boende, SSBF:s kommuner
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Drunkningsolyckor eller drunkningstillbud 2021

Trafikolyckor 2021

Antalet drunkningsolyckor eller drunkningstillbud fortsätter att vara på ungefär samma nivå som för 2020. Drunkningsolyckorna inträffar till stor del på sommaren eller på
vintern när personer går genom isen.
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Av de 671 trafikolyckorna inträffade 623 st (93 %) inom
SSBF:s geografiska område. Antal trafikolyckor under
åren 2020–2021 ligger på ungefär samma nivå, men antal
trafikolyckor har minskat jämfört med åren innan pandemin. Mellan klockan 15–19 inträffade flest antal olyckor
per timme, totalt 233 stycken, vilket kan bero på att det är
rusningstid mellan dessa tider. Lägst antal olyckor inträffade på söndagar, 79 stycken, och högst antal på onsdagar,
117 stycken.

300
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200

Drunkning/tillbud,
samtliga larm

Drunkning/tillbud,
SSBF:s kommuner

100
0

Antal drunkningsolyckor eller tillbud år 2018–2021.

Under år 2021 omkom sju personer inom SSBF:s geografiska område. Fyra av dessa personer omkom mellan maj
och augusti. Antalet omkomna är lägre än genomsnittet 8
omkomna för perioden 2018–2020.
Drunkning
Antal omkomna i drunkningsolycka
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Trafikolycka,
SSBF:s kommuner
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Trafikolycka,
samtliga larm

Antal trafikolyckor år 2018–2021.

						

Antal omkomna i drunkningsolyckor år 2018–2021.
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SSBF planerar och genomför
sin räddningsinsats så att hjälpen till enskilda påbörjas så
snabbt som möjligt vid varje
enskild olycka
De enskilda kan känna sig trygga i att SSBF kommer till
deras hjälp när en olycka inträffar som de inte själva kan
hantera. Vi har resurser för att ingripa i syfte att förhindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Larma rätt resurs till rätt händelse och
leda samt utföra räddningsinsatser enligt
lagen om skydd mot olyckor och andra
operativa avtalsuppdrag
Under året har SSBF genomfört ett kvalitetsutvecklingsprojekt avseende ledning av räddningsinsatser. Resultatet har
lett till att ett antal förbättringsåtgärder avseende både den
övergripande och skadeplatsnära ledningen genomförts.
Samtlig personal genomför fortlöpande utbildning för att
kunna genomföra insatser och andra avtalsuppdrag på
ett tillfredställande och effektivt sätt. Insatsplanering och
upprätthålla objektskännedom utförs kontinuerligt.
Räddningsavdelningen rapporterar avvikande utalarmeringar i IA-systemet när de inträffar, så att utredning kan
göras tillsammans med Räddningscentral Mitt.

Planera och genomföra räddningsinsats så att hjälpen till enskilda påbörjas
så snabbt som möjligt vid varje enskild
olycka
Medarbetare från avdelning Ledning och samverkan har
bistått med tekniskt kunnande avseende installeringen och
igångsättandet av nytt digitalt framkörningsstöd.
Installerandet av IT fordon är utfört. Detta hjälpmedel
underlättar de operativa styrkornas förmåga att påbörja
insats så snabbt som möjligt.
Orientering av områden och bebyggelse görs kontinuerligt och nya objekt tas med i detta arbete. Respons- och
anspänningstider följs upp årligen och taktik och metoder
utvecklas i dialog mellan grupperna och genom övning av
olika scenarier.

Planera och genomföra insatser så att
responstiden blir så kort som möjligt
med bibehållen kvalitet
Medarbetare på avdelning Ledning och samverkan har
under året deltagit i tillsynen av farlig verksamhet på bland
annat Seveso anläggningar. Syftet har varit att tillsammans
med anläggningsägaren gå igenom förutsättningarna för
att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser avseende liv, egendom och miljö.
Orienteringar, utbildningar och kunskapskontroller för
ökad lokalkännedom och förmåga sker löpande i varje
grupp på samtliga stationer. Räddningsvärnen i Stockholms skärgård bidrar till att responstiden för de perifera
delarna av vårt område bli så kort som möjligt, vilket i flera
fall bidragit till en mycket positiv påverkan av insatsen.

Effektivisera räddningsinsatserna med
processen ”Insatsplanering”
SSBF har startat upp arbetet med att implementera insatsplaneringsprocessen i förbundet. Insatsplanering har
påbörjats i programmet Helios och har under året fokuserat på höga byggnader. Implementeringen kommer att
fortsätta under 2022 innan den bedöms vara fullt på plats i
verksamheten.

Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartners utifrån
samarbetsavtal som reglerar larm och
ledning
Ledning och samverkan har under året genomfört både
enskilda och gemensamma kvalitetsuppföljningsmöten avseende Räddningscentral Mitts verksamhet med
räddningsregionens medlemmar. Under året har det även
genomförts regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med
SOS Alarm AB.

Delta i gemensamma kontaktytor mot
samhällsaktörer i syfte att förebygga
olyckor och upprätthålla god samverkan
Personal på brandstationerna träffar kontinuerligt polis
och personal från kommun/stadsdel i syfte att skapa
kontakter, kommunicera och planera kring händelser som
berör respektive organisation.
På Lidingö inleddes under hösten medverkan i kommunens
arbete med suicidprevention i kommunala skolor.
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SSBF har utvecklat utbildningen i avancerad indikering
ihop med MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg.
Samarbetet med Kustbevakningen och Sjöfartsverket när
det gäller förmågan att genomföra MIRG-insatser (Maritime Incident Response Group) har varit prioriterat under
perioden och flera övningar har genomförts. Samarbetet
med MSB omfattar även NUSAR (Nationell urban sök- och
räddning) och NUSAR-resurserna.
SSBF har under året också samverkat med andra myndigheter och räddningstjänster gällande utveckling av insatser
med stöd av drönare.

Vidmakthålla vår förmåga att skriva och
följa upp händelserapporter samt återkoppla från inträffade händelser inom
organisationen
Utöver distriktens händelserapportgranskare har arbetsgruppen som arbetar med restvärdesräddning fått utökat
ansvar att även granska rapporterna utifrån kvalitet.
Under december månad har alla arbetsledare internt
genomfört en uppdaterad genomgång av hur händelserapporterna ska skrivas och utformas så GDPR uppfylls samt
att alla får en samsyn kring hur dessa skrivs korrekt.

SSBF:s hjälp till de enskilda
vid räddningsinsatser har god
kapacitet, noggrannhet och
robusthet
Det är av stor vikt för invånarna att räddningsinsatser är
effektiva, i synnerhet för de som drabbas av olyckor. Lagen
anger effektiva räddningsinsatser som ett nationellt mål.
Vad som är att betrakta som en effektiv räddningsinsats
anges dock inte. SSBF ser att effektivitet i detta sammanhang är ett mångfacetterat begrepp och har valt att definiera den i tre delar: vår kapacitet, vår noggrannhet och vår
robusthet.

Vidareutveckla våra beredskapsresurser
Analyser av våra specialresurser och grundläggande förmågor genomförs kontinuerligt och vid behov för att kunna inrikta verksamheten för framtiden. Arbetet fortlöper i
stort sett planenligt och består av ett par olika inriktningar
för året.
Material och resursenheten för långvariga insatser har
driftsatts i början av 2021 och all berörd personal är
utbildad.
Projektet mekaniska stegar som ersättning för nuvarande
resurs har pausats och kommer att återupptas under 2022
där de framtagna förslagen kommer att bearbetas och
justeras för att uppdatera tidsplanen gentemot lagd budget
för införskaffandet och implementeringen av ny utrustning
i framtiden.
SSBF har genomfört körtidsanalyser som en del av underlaget till SSBF:s övergripande styrdokument inklusive

handlingsprogram enligt LSO för att redogöra tiden från
att larmet inkommer till 112 till att första kommunala
räddningsresurs når samtliga delar av kommunalförbundets medlemskommuner.

Fortsatt utveckling av vår övnings- och
utbildningsorganisation
Lokal övningsverksamhet fortgår, är välfungerande och
bidrar även kontinuerligt med instruktörer till övningsanläggningarna. Dykorganisationen driver projektet Dykledande brandman, i syftet att stärka insatserna. Projektet
har bidragit till att höja kompetensen och utbilda fler
dykledare.
På utbildningsenheten fortgår arbetet med att uppdatera
och digitalisera utbildningsmaterial. Dessutom har SSBF
startat ett arbete inom organisationen för att utveckla våra
befäl i ledarskapsförmågor.

Fortsätta utveckla den regionala
samverkan
Räddningsregion Östra Svealand
Arbetet med att utveckla och förbättra samarbetet med
räddningstjänsterna i närområdet fortsätter, och under
året har SSBF tillsammans med åtta andra räddningstjänster tagit ytterligare viktiga steg på vägen och inlett ett samarbete som heter Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS).
SSBF samarbetar med de åtta andra räddningstjänsterna
i allt fler frågor och sedan länge finns ett samverkansavtal
om gränslös samverkan och en gemensam organisation för
kemolyckor som utvecklats under många år. Befälsutbildningarna som genomförs på Rosersberg är ett annat exempel där vi samverkar med de andra räddningstjänsterna i
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stor utsträckning. Cheferna i de nio räddningstjänsterna
har tillsammans kommit överens om att fortsätta utveckla
vår samverkan och därigenom har RRÖS skapats. RRÖS
blir dessutom gemensamt en ännu starkare röst i Räddningstjänstsverige.

I samarbetet ingår nio räddningstjänster:
▪ Brandkåren Attunda
▪ Räddningstjänsten Enköping-Håbo
▪ Räddningstjänsten Gotland
▪ Räddningstjänsten Norrtälje kommun
▪ Räddningstjänsten Sala-Heby
▪ Storstockholms brandförsvar
▪ Södertörns brandförsvarsförbund
▪ Sörmlandskustens Räddningstjänst
▪ Uppsala brandförsvar
De nio räddningstjänsterna är anslutna till två räddningscentraler, Räddningscentral Mitt (RCM) i Täby och
Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) i Lindvreten.
Avsikten är att de två räddningsledningssystemen ska
arbeta gemensamt, enhetligt och samstämt. Genom att
arbeta enhetligt underlättas samverkan. De sju räddningstjänsterna som är anslutna till Räddningscentral Mitt
kommer även i fortsättningen att vara det.
Under hösten har även ytterligare steg tagits för att stärka
samarbetet och för att utveckla vår ledningsförmåga har
det tagits fram ett gemensamt styrdokument som beskriver hur SSBF tillsammans med de andra i RRÖS ska kunna
leda effektiva räddningsinsatser. Det gemensamma styrdokumentet för ledning av räddningsinsatser harmoniserar
även med förändringarna i LSO, den nya föreskriften om
ledning samt MSB:s handbok Enhetligt ledningssystem
för kommunal räddningstjänst (ELS). Det gemensamma
ledningsdokumentet för RRÖS skapar bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till
spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap.

De två räddningsledningssystemen med respektive räddningscentral ska arbeta tillsammans och på samma sätt.
Övriga samverkansformer
Samverkan sker på flera olika nivåer och områden. Här kan
nämnas material och resursenheten som nyttjas av hela
räddningsregionen, SSBF:s regionala samarbete med Kustbevakningen samt SSBF:s specialförmåga inom ras och
tung räddning som verkar med sin specialistkompetens
inom hela regionen.
Vid trafikolycka med det mycket giftiga ämnet fenol i
Enköping bistod SSBF med resurser för tung räddning och
kemkompetens för att klara insatsen.
På planerings- och ledningsnivå fortsätter samarbetet mellan ledningscentraler och det planeras även samverkansövningar med andra förbund. Samarbetet kring suicidprevention, SPIS, fortsätter också. Dessutom har medarbetare
från Ledning och samverkan lett, planerat och deltagit i de
regionala ledningsutvecklingsdagarna i Rosersberg.

Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskild tillfällen och händelser samt för att kunna bemanna samverkansstab vid behov
Ledning och samverkan har initierat en översyn av stabsarbetet och stabsrutinerna. Slutrapporten redovisades i
slutet av december. Justeringsarbetet av stabsprocessen
genomförs löpande under 2022. SSBF håller personal utbildad för att kunna bidra i stabsarbete vid större händelser.
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Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande från
olyckor som skett. I handlingsprogrammet för 2016–2021
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.
Under 2021 har SSBF arbetat med utvecklingsmålen 1 och 3.
SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla:
1. Förmågan att leda och genomföra stora och
komplexa insatser och att samverka med andra
organisationer.
2. Samverkan med andra samhällsaktörer, såväl nationella som internationella.
3. Planeringen för räddningstjänst vid höjd beredskap.
4. Förmågan att verka vid terrorhändelser.

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla förmågan att
leda och genomföra stora och
komplexa insatser och att samverka med andra organisationer
Befästa och utveckla förmågan att genomföra stora och resurskrävande insatser med bibehållen kvalitet över tid, samt
utveckla strukturen för att genomföra
effektivare insatser
SSBF utvärderar kontinuerligt våra större insatser för att
dra lärdomar om hur dessa kan bli bättre. Detta sker bland
annat genom AAR (After Action Review) och fördjupade
olycksundersökningar.
Utrustning för stora och resurskrävande insatser finns
inom SSBF, bland annat material och resursenhet, kantincontainer och högriskcontainrar, vilket skapar god uthållighet. Rutiner och arbetssätt på skadeplats har skapats
och utbildning i material och rutiner sker kontinuerligt.
Personalen är övad att, i samverkan med andra, hantera
stora och resurskrävande insatser. Det är räddningsregionens samlade operativa resurser och förmågan till ledning
som säkerställer kvalitet över tid.
SSBF har varit inblandad i stora insatser under året, bland
annat rasolyckan i norska Gjerdrum, och lärdomen är att vi
står väl rustade för uppdraget samt att den internationella
samverkan är god.
Stationerna och yttre befäl har även genomfört samver-

kansövning kring händelser med explosiva varor samt höga
byggnader.
Förbundets räddningsdykare är efterfrågade nationellt
där expertisen behövs, bland annat vid fartygskollisionen
utanför Skånes kust i december.
SSBF har deltagit som observatörer vid övningar som
omfattar kommunens krishantering i händelse av höjd
beredskap.
SSBF har även medverkat vid flera stora övningar tillsammans med andra brandförsvar där MSB varit sammankallande. Övningarna har genomförts vid någon av MSB:s
övningsanläggningar.

Fortsätta att utveckla samverkan med
andra aktörer på skadeplats
Ledning och samverkan har aktivt deltagit och varit
drivande i utvecklingen av organisationsöverskridande
sambandsfrågor både regionalt och nationellt.
Samverkan på skadeplats sker utifrån regionala nätverket
med andra förbund och statliga myndigheter.
SSBF kunde under hösten genomföra de regionala
L1-dagarna tillsammans med övriga räddningstjänster i
Räddningsregion Östra Svealand. Det är gemensamma
befälsdagar som har fokus på samverkan och en gemensam
ledningsstruktur. Det kommer att underlätta samverkan på
skadeplats och ge effektivare räddningsinsatser.
Räddningsavdelningen har under hösten i samarbete med
Södertörns brandförsvarsförbund genomfört en gemensam fordonsförarutbildning.
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SSBF ska utveckla planeringen
för räddningstjänst vid höjd beredskap
Analys och framtagande av SSBF:s krigsorganisation
SSBF har under året tagit fram en plan för hur krigsorganisationen ska vara utformad. Arbetet bestod i workshops
där samtliga avdelningar inom organisationen deltog och
det är resultatet från dessa workshops som har sammanställts i en plan för SSBF:s krigsorganisation. Arbetet resulterade även i ett förslag för fortsatt arbete med krigsorganisationen, vilket kommer att ske under kommande år.

Utveckling av SSBF:s del i befolkningsskyddet
Arbetet med att utveckla SSBF:s del i befolkningsskyddet
är ett långsiktigt uppdrag som till stora delar bygger på en
dialog med medlemskommunerna.
Under våren har ett samarbete inletts med Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd avseende
analys av räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap. Arbetet fortgick under hösten och resulterade i en
skrivelse angående räddningstjänsten förmåga att planera
inför och agera under höjd beredskap som ska skickas
till berörda myndigheter under 2022. Inom Samverkan
Stockholmsregionen (SSR) har ett arbete startats upp som
syftar till att hitta gemensamma beröringspunkter gällande utvecklingen av det civila försvaret på en regional nivå.
SSBF deltar i det arbetet som kommer att fortgå under
kommande år.

Under hösten 2022 väntas vidare inriktningar avseende
utvecklingen av befolkningsskyddet komma i och med den
statliga utredningen om Civilbefolkningens skydd vid höjd
beredskap. SSBF inväntar kommande utredningar samt
statliga inriktningar och ska framöver arbeta utifrån dessa.

Utveckla vår förmåga att agera vid kris
och svåra samhällsstörningar
En viktig del i arbetet med att utveckla förmågan att agera
vid kris och svåra samhällsstörningar är att genomföra
kontinuitetshantering i SSBF:s verksamheter.
Under våren togs styrdokument i form av policy och riktlinjer för arbetet med kontinuitetshantering fram. I styrdokumenteten beskrivs syfte och mål samt arbetsprocessen
för arbetet med kontinuitetshantering. Styrdokumenten
har blivit granskade och godkända av förbundsdirektören
och under 2022 påbörjas arbetet i enlighet med dessa.
Med anledning av att arbetet med krigsorganisationen
prioriterades under hösten kommer workshops avseende
kontinuitetshantering istället att genomföras under våren
2022.

SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens
och god arbetsmiljö som har
engagerade medarbetare
Attrahera och rekrytera medarbetare
med rätt kompetens och utveckla befintliga medarbetare i linje med förbundets
mål och uppdrag
För att kunna hantera stora delar av rekrytering till den
operativa styrkan så har SSBF sedan ett flertal år en
rekryteringsgrupp bestående av representanter från olika
avdelningar i organisationen. Gruppens uppdrag är att
utifrån ansvarig chefs beställning genomföra urvalsprocess, intervjuer och referenstagning för operativ personal.
Gruppen kompetensutvecklas fortlöpande och har därför
god kunskap om metoden kompetensbaserad rekrytering.
En utbildnings- och planeringsdag har genomförts under
hösten för hela rekryteringsgruppen.
SSBF:s rekryteringsgrupp har varit involverade vid rekryteringen av sommarvikarier brandmän samt vid rekrytering till brandförmän och brandmästare.
Andra rekryteringar som genomförts under året är till
brandingenjörer, enhetschef, tre biträdande avdelningschefer, biträdande enhetschef, upphandlare, verksamhets
controller/kommunikatör, brandinstruktörer, arbetsledare
brandinstruktörer, utvecklingsledare samt brandinspektör. Rekrytering av drifttekniker och supporttekniker har
påbörjats.
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Pandemin har varit fortsatt högst påtaglig för alla medarbetare i organisationen. Stora delar av rekryteringsarbetet
har därför genomförts digitalt och fungerat väldigt väl.
Jämställdhetsindex
Den årliga mätningen av Jämställdhetsindex (JÄMIX) visar
att 7 procent av SSBF:s tillsvidareanställda är kvinnor.

SSBF har en jämställd ledningsgrupp. Relationen mellan
andel chefer som är kvinnor och andel anställda kvinnor
bör i en jämställd organisation vara 1,0. För oss är den 1,37,
men det kan även ses som ett positivt tecken att vi attraherar kvinnor till våra chefstjänster. Index ligger på 123
för dagtidspersonal och 110 för skiftgående, medianen för
deltagande kommuner ligger på 120. Uppgifterna i JÄMIX
2021 baseras på uppgifter från 2020.
Attraktivt arbetsgivarindex
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s
attraktivitet och utveckling tillämpas Attraktiv arbetsgivarindex (AVI). AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren
utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets index för såväl
operativ (skiftgående) som icke operativ personal (dagtid)
har minskat något sedan föregående år och den skiftgående gruppen ligger nu på 122 medan dagtidsgruppen ligger
på 135 – att jämföra med senaste mätningen, då index för
skiftgående var 140 och dagtid 135. (Branschmedianen
ligger nu på 122). Ökad sjukfrånvaro tillsammans med en
ökad övertid gör att indexet minskat under året. Förbundet

har en hög andel tillsvidareanställda och ett lågt antal avgångar vilket medför en fortsatt hög organisationserfarenhet. Uppgifterna i AVI 2021 baseras på uppgifter från 2020.
Förbundet bedriver ett fortsatt aktivt arbete med hälsoförebyggande insatser och en god och säker arbetsmiljö för
samtliga medarbetare.

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) har ökat från förra årets index 125 till 130. För operativ
personal (skiftgående) har en liten minskning skett från
förra årets index 134 till 132. Detta kan jämföras med annan
övrig kommunal verksamhet där medianen är 127.
Både långtids- och korttidssjukfrånvaron ökade under året.
Långtidssjukskrivningarna ökade med 1,2 procentenheter
och korttidssjukfrånvaron ökade med 1,6 procentenheter.
Totalen för både kort- och långtidssjukskrivningarna är
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indexet 1,5 sjukfall/medarbetare och år jämfört med förra
året då indexet var 1,0. Av 100 tillsvidareanställda är 91
friska, det vill säga har högst fem sjukdagar fördelat på
högst tre sjuktillfällen per år där siffran var 93 förra året.
Uppgifterna i Hälsoindex 2021 baseras på uppgifter från
2020.

Lång- och korttidssjukfrånvaro
Långtidssjukskrivningarna har legat stabilt under hela året
vilket även gäller korttidssjukfrånvaron fram till september då vi fick en större ökning av korttidssjukfrånvaron.
Information om detta gick ut till ledningsgrupp samt Coronagruppen och bevakning av antalet sjukskrivningar sker
på samtliga avdelningar samt i regelbunden dialog med
företagshälsovården för att få deras analys och råd.
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Korttidssjukfrånvaro 2021, antal medarbetare.

Förebyggande hälsoarbete under 2021
▪ Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2020 har följts upp och arbetet fortsätter ute
på respektive enhet. En sammanställning för hela
förbundet har genomförts och finns som underlag i
det årliga arbetsmiljöarbetet.
▪ I skadepreventivt syfte har samtliga medarbetare
tillgång till instruktionsfilmer gällande rygg- och
knäskola samt lyftteknik.
▪ Grundutbildning av sex nya testledare för fysiska
tester (rullband, styrka) har genomförts enligt
planering.
▪ Rullbandstesterna för SMO-sökande har anpassats
utifrån smittläget av covid-19.
▪ Friskvårdsprogram och individuella hälsotester
har erbjudits personal som inte arbetar operativt.
De gemensamma aktiviteterna har fortsatt behövts
begränsas i samband med Covid-19.
▪ Utbildningssatsning för styrkeinstruktörer och
andra fysinstruktörer har begränsats på grund av
covid-19.
▪ Årets sommarvikarier fick inför introduktionsutbildningen ett träningsprogram för att komma väl
förberedda till utbildningen. Dessutom genomfördes en föreläsning i skadeförebyggande och hållbar
träning under utbildningen.
▪ Inköp av tränings- och rehabiliteringsutrustning till
alla stationer och de båda övningsanläggningarna
enligt investeringsplan för 2021 är genomfört.
▪ 39 av SSBF:s medarbetare har deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet gällande tidig
knäartros. Syftet är att studera om individuella
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▪
▪

specifika träningsprogram kan minska behovet av
knäoperationer. Sista undersökningarna som var
planerade till april 2020 kunde ej utföras till följd
av covid-19 och har fortfarande under 2021 ej kunnat återupptas. Resultatbearbetningen och analyser
är planerade att göras när Karolinska Institutet
godkänner denna forskningsaktivitet igen.
Samarbeten med idrottsmedicinska kliniker har
fortsatt.
Projektet Yrkesprofil är ett samarbete inom Räddningsregion Östra Svealand med uppdrag att se över
och hitta gemensamma grunder för tester och krav
i samband med rekrytering, samsyn gällande årliga
fysiska tester och en gemensam riktlinje för fysisk
träning. Ett delprojekt har inom ramen för samarbetet inletts där GIH utifrån vetenskaplig grund
kommer arbeta fram tester för kondition, styrka
och balans samt instruktioner för hur testerna kan
tillämpas för att följa upp och utveckla medarbetare
inom räddningstjänsten för att skapa ett hållbart
arbetsliv. Rapport från GIH beräknas kunna lämnas
till projektgruppen under hösten 2022.

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 bidrar till 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 enhet
och genomför varje år en skyddsrond avseende
arbetsmiljön.
Medicinsk rådgivning
I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats eller
vidarekopplats till SSBF:s nätverk av specialistläkare,
fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer alternativt
företagshälsovården.
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,
suicidhädelser och olyckor med barn inblandade.
Skyddskommittén har hållit åtta möten under året. Ämnen
som tagits upp är bland annat hälsoläget hos personalen,
arbetsskador och tillbud, omorganisation, nya riktlinjer
och policyer samt nya arbetsmetoder.

Anmälda arbetsskador under året
Under året har 31 arbetsskador rapporterats. Nio av
skadorna ledde till sjukfrånvaro. Tio skador uppstod under
insats, nio vid övning, fyra på station och fyra vid fysisk
träning. Övriga fyra vid olika tillfällen. Flest av skadorna
som ledde till sjukfrånvaro, fyra stycken, uppstod under
fysisk träning.
Månad

Med frånvaro

Utan frånvaro

Totalt

December 2020

1

3

4

Januari

0

2

2

Februari

2

1

3

Mars

0

1

1

April

2

2

4

Maj

0

3

3

Juni

0

0

0

Juli

2

3

5

Augusti

0

0

0

September

1

0

1

Oktober

1

6

7

November

0

1

1
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Mål från verksamhetsplan 2021
SSBF är en attraktiv arbetsgivare, med rätt kompetens och
god arbetsmiljö, som har engagerade medarbetare
SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya
medarbetare och utvecklar redan anställda

Mått

Målvärde/indikator

Resultat

Kommentar

Arbetsgivarindex (AVI)

Operativa: 120
Icke operativa: 130

Operativa: 122
Icka operativa: 125

Uppnått

Hållbart medarbetarindex/
medarbetarenkät

Mäts ej 2021

Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla samhällets sammansättning utifrån kompetensbehovet

Jämställdhetsindex (JÄMIX)

Operativa: 115
Icka operativa: 130

Operativa: 110
Icka operativa: 123

Ej uppnått

Den fysiska och psykiska hälsan hos SSBF:s medarbetare ska
öka. Riskerna för arbetsskador ska beaktas och förebyggas.

Sjukfrånvaro- och arbetsskadestatistik

Sjuktal lägre eller lika med 2020

Se text om sjukfrånvaro

Ej uppnått

Hälsoindex

Operativa: 105
Icka operativa: 120

Operativa: 132
Icka operativa: 130

Uppnått

Identifiera möjligheter till samarbete
kring SMO-utbildning
Under våren har arbetet med LIA (lärande i arbete) utvecklats. Bland annat har en gemensam introduktionsvecka
för LIA-eleverna införts, vilket ger totalt fyra veckolånga
tillfällen per år. Detta är utvecklat i syfte att ge eleverna en
så bra upplevelse av SSBF som möjligt men även rusta dem
bättre för sitt framtida uppdrag.
Tillsammans med Riskavdelningen har Räddningsavdelningen även anpassat LIA-praktiken till de nya förutsättningarna vad gäller tillsyn, så att eleverna kan ta del av
tillsynsverksamheten.
SSBF arbetar kontinuerligt för att kunna ta emot så många
LIA-elever som möjligt, med bibehållen kvalitet. Under
våren har SSBF därför identifierat utvecklingsområden för
att bli ännu tydligare med varför framtida brandmän ska
välja SSBF. Ett av dessa områden är utvecklat kommunikationsarbete kring LIA-perioderna.

Fortsatt utveckling av hälsoförebyggande
insatser samt en god och säker arbetsmiljö för samtliga medarbetare

Fortsatt arbete med följsamhet mot avtals-och villkorsfrågor i såväl anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal

Ombyggnationen av Vällingby brandstations tvättstuga, för
omhändertagande av kontaminerade larmkläder och utrustning, är slutförd. Skyddsronder genomförs kontinuerligt på våra brandstationer i samarbete med skyddsombud.

SSBF fortsätter arbetet med att alltid eftersträva följsamhet gentemot gällande regelverk i syfte att såväl öka
säkerhet som effektivitet i den löpande verksamheten samt
att motverka eventuella konflikter.

Under pandemin har extra städning från extern leverantör
genomförts och kompletterats med egna rutiner. I tillägg
har beteenderelaterade rutiner för att minska smittspridning på stationerna införts. För att underlätta medarbetarnas resor till och från arbetet har Räddningsavdelningen
tillåtit medarbetare att arbeta ett utökat antal pass i följd.

Med anledning av att avtalsförhandlingarna sköts upp
under föregående år blev det en förskjutning av löneöversyn 2021.

Utveckling av SSBF:s krisstöd har under året genomförts
och förslag finns framtaget för beslut av ledningsgrupp.
Utbildningsinsats för samtliga medarbetare i SSBF är planerad att ske under 2022.

SSBF har under året genomfört lokal löneöversyn för 2021
med samtliga arbetstagarorganisationer. Under året har
lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda löner genomförts för såväl 2020 som 2021. Några
osakliga löneskillnader utifrån jämställdhetsperspektiv,
kvinnor jämfört med män, har inte påvisats.
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Förhandling och överläggningar avseende avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 19) har genomförts
med BRF, Kommunal och Vision.
MBL-processen har i övrigt genomförts i enlighet med
tidigare lagd planering.
MBL 19 §: Regelbunden Information till arbetstagarorganisationerna.
MBL 11 §: Förhandling vid viktigare förändring av verksamhet eller viktigare förändring av arbetsförhållanden.

Utöver dessa tillfällen har tre överläggningar utförts, och
följande antal övriga förhandlingar skett:
▪

Tre tvisteförhandlingar enlig MBL 10 § och 64 §§
varav en har gått vidare till central förhandling.
▪ En förhandling enligt MBL 11 § i fråga om avsteg
från huvudsemester.
Totalt har det varit 73 informations-/förhandlings-/överläggningstillfällen med de fackliga parterna.

MBL 38 §: Förhandling av upphandlingsrapport med förslag till tilldelningsbeslut.
MBL 10 §: Intresseförhandling, till exempel om lokalt
kollektivavtal men kan också vara tvisteförhandling, till
exempel för brott mot kollektivavtal eller MBL.
MBL 64 §: Skadeståndskrav kopplat till tvisteförhandling
enligt MBL 10 §.
Överläggning: Forum där parterna noga diskuterar igenom
lösningen av ett komplicerat problem.
Information enligt MBL 19 § till arbetstagarorganisationerna där förbundsdirektören varit ordförande, har skett
vid 23 tillfällen. I samband med informationerna har dessutom 30 förhandlingar enligt MBL 11 § och 13 förhandlingar enligt MBL 38 § genomförts.

– 28 –

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021

205

SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer
hållbar utveckling

SSBF har under året blivit medlemmar i WIN Guard. En
organisation som kopplar ihop behov inom räddningstjänst med innovatörer för att på så sätt lösa framtidens
utmaningar.

Stärka förmågan att ta miljöhänsyn i verksamheten

På ett par ställen i förbundet hanterar eller utreder SSBF
föroreningar som orsakats av forna tiders övning med
skumvätska innehållande PFAS. Dessa platser är Ågesta
Övningsanläggning, Vallentuna brandstation och Lidingö
brandstation. SSBF har föreläggande gällande PFAS-förorening på Ågesta och Vallentuna brandövningsplats. I
samråd med miljö och hälsa i respektive kommun tittar
SSBF närmare på bland annat PFAS-halter kring Lidingö
brandstation och andra föroreningshalter från slangtvätten på Vallentunas station.

Under året har SSBF fått förnyat miljödiplom. Det betyder
att SSBF:s miljöarbete är kontrollerat och godkänt enligt
Svensk Miljöbas. Inom ramen för SSBF:s miljöarbete finns
det systematiska miljöarbetet samt de ständiga förbättringarna. Miljörevisorn uppmärksammar särskilt engagemanget, den goda ordningen på stationerna och det
generella lyft miljöarbetet gjort de senaste åren.
Under 2021 har upphandling av ny utfärdare av miljödiplomet för Svensk Miljöbas och tillika extern miljörevisor
utförts. I det nya avtalet ligger också att förse SSBF med
en webbaserad grundläggande miljöutbildning som alla
anställda förväntas genomgå. Hittills är utbildningsgraden
hög, cirka 90 procent.
Under året har SSBF tittat på möjligheten till att få tillgång
till olika geodata-tjänster kopplat till bland annat dagvatten och föroreningar. Detta kommer att fortgå under
kommande år.
I mitten av december slutfördes projektet M-kurs, ett utbildningspaket om bränders påverkan på miljön. Projektet
har drivits av RISE åt MSB. SSBF har varit en del av att
bygga upp utbildningen.

SSBF kommer att arbeta vidare med att fasa ut den
PFAS-haltiga skumvätska som används för att släcka
brand i brandfarlig vätska. En plan för genomförande av
utfasningen har dragit ut på tiden då ny information och
ny kunskap ständigt tillkommer. MSB har under hösten
gjort en förfrågan om räddningstjänsterna har PFAS-haltig
skumvätska som behöver samlas in. SSBF har inventerat all
skumvätska och anmält intresse för detta. Själva bytet till
en fluorfri vätska kan inte genomföras i dagsläget utan att
en metod för att sanera tankarna finns framtagen.
På några av brandstationerna testas ett silikonbaserat impregneringsmedel till larmställen istället för det befintliga
som innehåller PFAS. Efter första tertialet 2022 ska försöket
utvärderas. Faller testet väl ut kommer det att ersätta den
PFAS-haltiga impregneringen som finns i larmställen idag.

Minska utsläppen från våra transporter
Under året har SSBF tittat närmare på hur vi ska komma
vidare med att ytterligare minska utsläpp från våra fordon.
SSBF ställer krav på utsläppsnivåer i samband med inköp
av fordon och tittar på detsamma för de större båtarna.
En översyn pågår av hur ett ökat användande av det alternativa drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kommer att påverka verksamheten, både ur ett miljöhänseende
men också ur ett kostnadsperspektiv. Arbetet förväntas
presenteras under första tertialet 2022.
För att möjliggöra för medarbetarna att genomföra resande i tjänsten på ett sätt som främjar miljön och individens
hälsa har SSBF köpt in ett antal elcyklar som främst kommer att nyttjas av de som jobbar inom den förebyggande
verksamheten. Genom att samla in elektronik som släppts
från verksamheten till återbruk och återvinning har SSBF
bidragit till att 1 296 kilo CO² inte har släppt ut.

Säkerställa relevanta miljökrav i upphandlingar
I varje upphandling ställs relevanta miljökrav på varan eller
tjänsten. Ett kvalificerande krav som ställs på anbudsgivare
är att de ska ha ett aktivt och systematiskt miljöarbete med
ständiga förbättringar. Anbudsgivare ska kunna uppvisa en
certifiering från en oberoende organisation eller redogöra
för sitt interna miljöledningssystem.
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Redovisning av relevanta miljöhändelser
2017
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april.
Miljöutredning utfördes.
Nya miljöaspekter.
Bastal för CO²-beräkning.
Avtal på el från förnybar källa.
Miljörevision och besök på alla brandstationer.
Test av produkter som miljöbättre alternativ.
Miljömärkt avfettningsmedel samt absorptionsmedel.
Miljömärkt lagstiftning.

2018
▪ 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 bland annat
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.

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”.

2021
▪ Ökad kännedom om vattentäkter och skyddat vatten vid insatser.
▪ Miljöombudens roll beslutade av ledningen.
▪ SSBF blir medlemmar i WIN Guard.
▪ Ökad hänsyn till miljön vid insatser.
▪ Sex stycken inspektörscyklar ersätter en del av
inspektörernas resor i tjänsten.
▪ Miljöutbildningen M-kurs är färdig att
implementera
▪ Test av silikonbaserad impregnering på larmställ.

2020
▪ 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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SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör
i samhället
SSBF har flera uppdrag som är beroende av ett starkt
förtroende hos enskilda och andra myndigheter. Det är
också centralt för verksamheten att vi upplevs som lätta
och tillgängliga att kontakta. Som ett exempel kan vi
nämna uppdraget att lämna upplysningar, vägledning, råd
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör vårt verksamhetsområde. Enskilda och andra myndigheter ska ha
förtroende för SSBF:s kompetens och de svar de får samt
veta vart de ska vända sig. Alla ska bemötas med professionalitet och respekt. Vi bedriver även informationsinsatser
i digitala och sociala medier i syfte att minska olyckor och
informera om förebyggande åtgärder.

Säkerställa effektiv kommunikation
genom systemet av kanaler, aktörer och
budskap
Arbetet med att utveckla relationerna mellan aktörer,
kanaler och budskap så att de samverkar effektivt sker
kontinuerligt. Under 2021 har SSBF fortsatt att utveckla
och förbättra de digitala kanalerna, dels så att de ska leva
upp till ny lagstiftning och krav på tillgänglighet, och
dels så att de ska samspela rent tekniskt och fungera som
effektiva arbetsredskap och stöd för verksamhetsledning
och kommunikation under pandemin då många har arbetat
på distans. Med anledning av detta har SSBF bland annat
förbättrat digitala funktioner i samband med rekrytering.
Nya funktioner för FAQ, samt en ny funktion för att snabbt
och tydligt kunna visa när det råder eldningsförbud inom
medlemskommunerna har också inrättats. SSBF har även

arbetat vidare med tillgänglighetsanpassning av webbsidan i syfte att underlätta för riskgrupper och människor
med funktionsvariationer att kunna ta del av viktig myndighetsinformation, som till exempel brand- och olycksförebyggande information. SSBF brandinstruktörer har tack
vare ett nytt avtal som slöts med bostadsbolagen i slutet av
2020 kunnat fortsätta arbetet med att skapa trygghet även
under 2021.

Stärka organisationens kommunikativa
förmåga
Att utveckla en organisations kommunikativa förmåga är
en kontinuerlig process där man strävar efter ständiga
förbättringar. Under 2021 har SSBF haft fortsatt fokus
på internkommunikation kring covid-19 i syfte att skapa
tydlighet och förståelse för situationen, samt de åtgärder
organisationen har vidtagit för att säkerställa beredskapen inom förbundet. SSBF:s intranät, som är ett digitalt
verksamhetsledningssystem, har anpassats utifrån den organisationsanpassning som sjösattes i maj, samtidigt som
nya funktioner för förenklat handhavande och integration
med den externa webben har lanserats. Användningen
av digitala kommunikationsverktyg och utbildningar har
utvecklats ytterligare i pandemins spår. SSBF har även nyutbildat och kompetensutvecklat intranätredaktörer som
bidrar till en delaktig, levande och värdeskapande digital
organisation. SSBF har också utbildat nya medarbetare i
press- och informationstjänst i syfte att upprätthålla och
stärka organisationens kommunikativa förmåga och skapa
goda förutsättningar i möten med media. Parallellt med
detta har fler medarbetare fått bli delaktiga i att skapa och
använda film som berättarmedium inom olycksförebyggande kommunikation och systematiskt brandskyddsarbete.

Delta i externa utredningar och utvecklingsuppdrag
SSBF har under året stöttat det nationella projektet ELS
(enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst).
Projektet drivs av MSB och SSBF:s förbundsdirektör har
deltagit som representant i projektgruppen. SSBF deltar också i den regionala utvecklingen av en gemensam
doktrin avseende ett enhetligt ledningssystem. Från den
1 januari 2022 ställs det krav på en övergripande ledning
genom förändringar i lag om skydd mot olyckor (LSO).
SSBF under året svarat på remisser avseende föreskrifter
kopplat till uppdateringarna i LSO.
SSBF har under 2021 stöttat Gästrike räddningstjänst samt
Södertörns brandförsvarsförbund med olycksutredningar.

SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk
hushållning
Förestående ombyggnationer i förbundets lokaliseringar
Verksamhetsåret 2021 har för fastighet främst präglats av
arbetet med en eventuellt stundande renovering av brandstationerna Farsta och Kungsholmen. Projekten har under
året jobbat fram handlingar med status systemhandling för
de båda brandstationerna. Projektering och framtagande
av handlingarna har skett i nära samarbete med medarbetarna på de båda brandstationerna för att på så sätt fånga
upp viktiga verksamhetsfunktioner. Projekten inväntar
nu nödvändiga politiska beslut för ett vidare arbete med
projekten. Beslut kring detta förväntas fattas under våren
2022.
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Ett arbete med framtagande av förslagshandlingar för en
renovering/ombyggnation av Dyk- och materialdepån på
Ågesta har påbörjats. Åtgärder som studeras är främst för
att få en god arbetsmiljö och en mer funktionell logistik/
planlösning över lokalerna. Vid ett eventuellt beslut om
genomförande kan arbeten påbörjas under hösten 2022.
Under året har även arbete med grundförstärkningar av
Brännkyrka brandstation påbörjats och avslutats. Det som
återstår är att under ett år utföra kontrollavvägningar
kvartalsvis för att se om gjorda grundförstärkningar är
tillräckliga.

Säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och
säkerhetsprövning
Förbundets arbete med informationssäkerhetsfrågor har
intensifierats under året. Arbetet med att färdigställa en
informationshanteringsplan påbörjades under senvåren
och beräknas vara klart under våren 2022. En informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) är under
framtagning och har inletts med en processkartläggning.
I samband med kartläggningen görs säkerhetsklassning av
informationen.
En klassning av förbundets information genomförs och det
är ett arbete som sedan måste ske kontinuerligt. Tidigare
har klassning endast skett för enstaka handlingstyper. Att
klassa den egna informationen är något som avdelningar
och enheter på sikt måste klara på egen hand. För att underlätta detta arbete har informationssäkerhetsstrategen
tillsammans med säkerhetschef och sakkunnig från IT arbetat fram en utbildningsplan för olika grupper i organisa-

tionen. Utbildningarna kommer att påbörjas under 2022.
En riktlinje för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad
information har också tagits fram under året.
Arbetet med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt
säkerhetsskydd har fortsatt under verksamhetsåret 2021.
Säkerhetsskyddsanalyser genomförs i samarbete med olika
verksamhetsdelar och åtgärder vidtas löpande avseende
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Det handlar i huvudsak om åtgärder så att säkerhetsskyddsklassade uppgifter inte röjs, förstörs eller ändras.
Anläggningar där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs ska
skyddas så att obehöriga ej får tillträde. Att medarbetare
som tjänstgör i säkerhetskänslig verksamhet, där man i sin
befattning får ta del av säkerhetsskyddsklassade uppgifter,
är placerade i säkerhetsklass. Under året har dialog förts
med Säkerhetspolisen avseende genomförda säkerhetsskyddsanalyser och åtgärder för att förstärka säkerhetsskyddet.
Under verksamhetsåret har en webbaserad utbildning i
grundläggande säkerhetsskydd för SSBF:s samtliga anställda publicerats på intranätet med uppdrag till verksamhetschefer att säkerställa att alla anställda genomgått
utbildningen.

Skapa förutsättningar för samt stödja
arbetet med ett systematiskt säkerhetsarbete på lokal nivå

verksamheten, fastighetskontoret samt skydd och säkerhet
i syfte att arbeta fram 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.
Samarbetet mellan SSBF och SOS Alarm har fortsatt under
verksamhetsåret med målsättningen att förbättra det
fysiska skyddet av Johannesanläggningen.
Internt på SSBF har ett säkerhetsforum startats upp med
representanter för IT, information, HR, räddningstjänst
under höjd beredskap, fastighet och produktionsavdelningarna räddning, ledning och samverkan samt riskhantering för att ta ett samlat grepp om det systematiska
säkerhetsarbetet.

Ta fram handlingsprogram för
2022–2023
SSBF har under året uppdaterat och tagit fram SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt
LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023 i enlighet med den
reviderade lagstiftningen LSO med tillhörande föreskrifter.
Det övergripande styrdokumentet inklusive handlingsprogram börjar att gälla den 1 januari 2022.

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
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Fortsatt utveckling av digitala stödsystem
och processer
Installationsprocessen gällande nytt navigations- och
statusrapporteringssystem samt ledningsstöd till våra utryckningsfordon har färdigställts under hösten. Projektet
avslutas därmed och övergår i förvaltning. Totalt har 68 st.
fordon fått ny IT-miljö.
Upphandlingar för nytt personalplaneringssystem är i
slutskedet, övriga upphandlingar kopplat till utfasningen
av verksamhetssystemet Daedalos ligger i fas för att driftsättas under 2022. Det nya händelserapporteringssystemet
som SSBF bygger in i Helios-plattformen planeras att tas i
drift under 2022.
Flera projekt pågår för att stärka upp IT-miljön kopplat till
hemtagningen av IT-driften bland annat en ny AD-struktur, uppbyggnad av en säkerhetsmiljö samt driftövervakning.
SSBF har även påbörjat en marknadsanalys för att hitta ett
ärendehanteringssystem för IT-support och fastighetsrelaterade ärenden.

gement System (LMS) som kommer ersätta de befintliga
aktivitetsmodulerna Detta kommer stärka verksamhetens
planering samt få bättre överblick över personalens kompetenser och hälsa. Driftstart under T2 och T3 2022.
SSBF har införskaffat bättre utrustning för digitala möten,
vilket bland annat har inneburit att yttre befäl under perioden kunnat genomföra digitala möten med flera grupper
samtidigt.

arbetet och nyttan för medlemskommunerna. Det innefattar bland annat ett flertal nätverksgrupper inom ramen
för Brandförebyggande samverkan (BFS), där räddningstjänsterna inom räddningsregionen deltar tillsammans
med ytterligare ett antal geografiskt näraliggande räddningstjänster. Formerna har förnyats för samarbetet inom
nätverket Risksam, där risk-, förebyggande- och trygghetsfrågor diskuteras mellan kommunernas säkerhetschefer
och SSBF.

Skapa förutsättningar för ökad samverkan
Under 2021 har arbete genomförts med att ta fram en strategi för förebyggande, i syfte att uppfylla åtaganden i kommande handlingsprogram och att sätta ökat fokus på nära
olycksförebyggande samverkan med medlemskommunerna. I arbetet har det bland annat identifierats målgrupper
för påverkan inom förebyggande, kanaler för hur SSBF
når dem, samt budskap/åtgärder för respektive målgrupp.
Några exempel på åtgärder kan vara ökad samverkan med
intressenter inom kommunerna som i sin tur kan påverka
situationen för de mest riskutsatta vid bostadsbränder.

Förbundet har under 2021 genomfört en förstudie inför
upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem inklusive digitalt diarium. Detta då nuvarande
system inte svarar mot organisationens behov. En säkerhetsskyddsanalys och förberedelser för upphandling
har genomförts. Upphandling påbörjas efter årsskiftet
2021–2022 och införande av systemet planeras vara klart
under år 2023.

SSBF har också strukturerat om stödet till kommunernas
samhällsbyggnadsprocesser, i syfte att skapa mervärde och
effektivitet för medlemskommunerna. SSBF ska effektivt
stödja kommunerna med utbildning, kompetensuppbyggnad, vägledning och sakkunnigt myndighetsstöd kring
byggnadstekniskt brandskydd och räddningstjänstens
insatsmöjligheter inom områdena byggnation, fysisk
planering, infrastruktur, och miljöfarlig verksamhet. Ett
arbete med att likrikta hanteringen av tillståndsremisser
gentemot olika medlemskommuner har också genomförts.

Räddningsavdelningen är behjälplig i utvecklingen av nytt
personalplaneringssystem samt ett nytt Learning Mana-

Inom förebyggandeområdet samverkar SSBF inom flera
nätverk i syfte att öka effekten av det olycksförebyggande
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Ekonomisk redovisning 2021
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 balanskravsresultat där investeringar finansierats genom det egna kapitalet.
I verksamhetsplan och budget 2021 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en
förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. Budget för 2021 utgår från beslutade
medlemsavgifter om 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per kvadratkilometer fast
mark, totalt 604,4 mnkr. Fördelningen mellan medlemskommunerna redovisas i tabellen

nedan. Invånarantalet ökade jämfört med 2020. Övriga budgeterade intäkter uppgår till
97,9 mnkr.
Förbundet redovisar tertialvis till medlemskommunerna en prognos över det ekonomiska
utfallet liksom utfallet över verksamheten i enlighet med förbundsordningen.
Medlemskommuner

2021

2020

Danderyd

14 053

14 189

Lidingö

20 439

20 313

Solna

34 456

33 844

Stockholm

406 450

401 516

Sundbyberg

21 849

21 083

Täby

30 783

30 585

Vallentuna

20 228

19 955

Vaxholm

5 941

5 950

Värmdö

26 085

25 835

Österåker

24 137

23 829

604 421

597 100

Summa
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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 2021. 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 2021 har inneburit vissa förändringar och avvikelser gentemot verksamhetsplan och
budget, men tack vare att förbundet fortlöpande gjort prioriteringar i verksamheten har vi
fullgjort vårt samhällsuppdrag. Måluppfyllnaden, trots coronapandemins oförutsägbarhet,
SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de
enskildas förmåga att själva förebygga och agera

har i huvudsak varit tillfredsställande. 2021 års verksamhetsplan innehöll totalt 43 uppdrag och av dessa är 39 uppfyllda. Övriga fyra har i varierande grad inte kunnat uppfyllas
helt utan endast delvis. Mycket verksamhet har bedrivits inom de fyra uppdragen, dock har
vi inte nått hela vägen varvid de är gula. I huvudsak beror den delvisa måluppfyllnaden för
dessa fyra 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 att genomföras under 2022.

Mått

Målvärde/indikator 2021

Resultat 2021

Utvärdering efter genomförd brandskyddsutbildning

Deltagarnas nöjdhet med brandskyddsutbildningen

Minst 3,7 (av 4)

Årets resultat: 3,8

Antal genomförda brandskyddsutbildningar

Antal från medlemskommunerna/
övriga

Volym, efterfrågestyrt

Genomförda utbildningar under året: 41

Företagarnas nöjdhet med myndighetsutövningen (Insikt)

NKI (Öppna jämförelser)

Minst bibehålla NKI för respektive
kommun.

NKI brand i SSBF:s
medlemskommuner,
genomsnittligt indexvärde: 81,1
(81,8 år 2020; 82,7 år 2019)
Per kommun index 2021 (2020)
Danderyd 0 (0)
Lidingö 84 (0)
Solna 81 (84)
Stockholm 85 (83)
Sundbyberg 0 (0)
Täby 75 (79)
Vallentuna 90 (0)
Vaxholm (76 (0)
Värmdö 77 (80)
Österåker 81 (83)

Tillsyn utifrån upprättad tillsynsplan

Antal och andel tillsynsbesök som
föranlett åtgärd

Volym

Tillsynsplan: ca 765
Antal ärenden: ca 666
Andel som föranlett åtgärd: ca 50 %
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SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de
enskildas förmåga att själva förebygga och agera

Mått

Målvärde/indikator 2021

Resultat 2021

Biträda Polisen och andra myndigheter vid utredning av
olyckor

Antal och andel utfärdade sakkunnigutlåtanden, vittnesmål

Enligt efterfrågan

Mottagit ca 81 förfrågningar, hanterat samtliga

Antal genomförda olycksutredningar

Antal

Behovsstyrt

Typer av utredningar som har genomförts:
Kompletterande händelserapporter: 15 st
Förstudier: 8 st
Temautredningar: 2 st
Olycksutredning: 1 st
Uppdragsutredningar: 3 st
Behovs- och trendanalyser: 7 st

Inkomna remisser från andra myndigheter inom SSBF:s uppdragsområde ska besvaras inom tre veckor (21 dagar).

Andel inkomna remisser som
besvarats inom tre veckor

90 %

Antal ärenden (ca)
Detaljplan: 683
Översiktsplan: 6
Bygg: 214
Infrastruktur: 52 ärenden
MFV: 39 ärenden
Tillståndsärenden: 344
Andel ärenden som besvarats inom angiven tid: 100 %

Under verksamhetsåret ska samtliga sotningsobjekt kontrolleras enligt tidsfrist

Antal genomförda brandskyddskontroller

100 %

13 610 objekt tillsynade 1)

Under verksamhetsåret ska samtliga objekt sotas/rengöras
enligt tidsfrist

Antal genomförda sotningar

100 %

33 370 objekt rengjorda 2)

Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara ska i
”normala/okomplicerade” ärenden fattas inom tre veckor efter inkommen ansökan med komplett underlag. Vid
komplexa ärenden ska beslut meddelas inom föreskrivna tre
månader.

Andel ”normala/okomplicerade”
ärenden som besvarats inom tre
veckor
Andel komplexa ärenden som
besvarats inom tre månader

100 %

Tillstånd brandfarlig vara: 232
Tillstånd explosiv-varor: 117
Anmälning för prövning av sökande/föreståndare/deltagare:
72
Andel ärenden som hanterats inom angiven tid: 100 %

100 %

Andel ärenden som hanterats inom angiven tid: 100 %
1
För nuvarande är Stockholms stad, Österåker, Vaxholm, Solna och Sundbybergs samtliga objekt
inlagda i SSBF:s plattform för digital kontrollbok. Arbetet med att ur plattformen implementera
funktionalitet för statistikuttag på antal aktiva objekt och fristuppfyllnad är under utveckling och
kommer att färdigställas under 2022. Resterande medlemskommuners register kommer att implementeras i den digitala plattformen under 2023. Bedömning av fristuppfyllnad sker i väntan på detta
fortsatt analogt, genom rapportunderlag som lämnas årligen från sotarentreprenörer till SSBF den 1
februari, året efter genomförandeåret.

Fristuppfyllnaden påverkas till viss del av coronapandemin, men även att det varit avtalsbyte i
Solna, Sundbyberg, Österåker och Vaxholm (vilket innebär en uppstartstid under vilken fristuppfyllnaden är lägre). Arbetet med implementering av funktionalitet i den digitala plattformen är under
utveckling och kommer att färdigställas under 2022. Under 2023 kommer samtliga medlemskommuner att vara anslutna till den digitala plattformen. Bedömning av fristuppfyllnad sker i väntan på
detta fortsatt analogt, genom rapportunderlag som lämnas årligen från sotarentreprenörer till SSBF
den 1 februari, året efter genomförandeåret.

2
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Mål: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den
enskilda inte själv kan hantera en olycka
SSBF har larmats till 9 387 räddningsuppdrag och andra uppdrag inom våra medlemskommuner. Av dessa larm har 8 760 stycken varit prio-1 larm, det vill säga olyckstyper där det
är vanligast förekommande att det finns liv att rädda och där tidsfaktorn är avgörande. Vid
andra olyckstyper är tiden att nå den hjälpsökande inte av lika stor vikt. Det för prio 1-larm
som SSBF följer upp responstiden, vilken är redovisad i tabellen nedan.
SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när
den enskilda inte själv kan hantera en olycka

Mått

Målvärde/indikator

Resultat

Kommentar

Medianen av responstiden ska minska.1

Jämförelse (hh:mm:ss)
med föregående år.

00:07:48

00:07:56

Egna beräkningar baserat på faktiska responstider.

Responstiden vid brand eller brandtillbud i byggnad,
drunkning och trafikolycka ska understiga 13 minuter i
90 procent av fallen.

Andel olyckor där responstiden understiger
13 minuter

90 %

85 %

Av de händelser som inträffade inom SSBF:s geografiska
område var 8760 bedömda som olycka/ tillbud vid utlarmning. För 7408 av dessa var vi framme inom 13 min

Responstiden vid olyckor ska inte överstiga 20 minuter
på platser med fast vägförbindelse.

Andel olyckor där responstiden understiger
20 vid fast vägförbindelse

100 %

84 %

89 % av insatserna där responstiden översteg 20 minuter
hade en larmhanteringstid som var längre än 2 minuter
vilket indikerar att SSBF inte blev larmade i första skedet.

Responstiden vid olyckor ska inte överstiga 60 minuter
på öar utan fast vägförbindelse.

Andel olyckor där responstiden understiger
60 minuter på öar utan
fast vägförbindelse

100 %

94 %

4 larm av 68 har överstigit en responstid över 60 minuter.
Det är: två bränder i skog och mark samt två larm då
SSBF bistått sjukvården.

1
Under de senaste 4 åren har SSBF:s median för responstid varit runt 8 minuter. Det är inte rimligt
att medianen för responstiden ska minska varje år med hänsyn till att det alltid kommer finnas en
tid för larmhantering, anspänning samt körtid. Därför anses det godtagbart att SSBF:s median för
responstid bibehålls men inte ökar drastiskt.
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Ekonomiskt resultat
Storstockholms brandförsvar har som övergripande ekonomiskt mål att redovisa en budget i balans med självfinansiering av investeringar vilket uppnås genom väl valda prioriteringar och god personalplanering. Lättnaderna i restriktionerna till följd av den rådande
pandemin har bidragit till en återhämtning och till viss del ökning av förbundets intäkter.
Kostnaderna har under året i huvudsak hanterats genom god personalplanering samt
prioriteringar i verksamheten. Den ökade sjukfrånvaron har inte fått genomslag då annan
planerad verksamhet, så som utbildningar och övningar, ställts in större delen av året in
varvid personalen kunnat nyttjas i den löpande verksamheten. Förbundet visar ett positivt
balanskravsresultat för 2021 på 7 mnkr. Resultatet har en positiv avvikelse med
3,1 mnkr mot budget. Det finns variationer på respektive resultatrad gentemot lagd budget.
Dessa variationer har förklaringar, se nedan, och har hanterats löpande under året. Trots
rådande pandemi och dess följdkonsekvenser har förbundet hanterat ekonomin med god
kontroll. Ingångsvärdena för 2021 var en budget i balans där verksamheten skulle bedrivas
i stort sett oförändrad gentemot 2020.
Intäkter för automatlarm
Intäkter för automatlarm inkluderar även abonnemangsavgifter där utfallet blev 52,4 mnkr
vilket är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med budget. Ökningen härleds främst till de
lättade restriktionerna som genomfördes i samhället efter sommaren. Sedan halvårsskiftet
har vi haft en stabil återhämtning av automatlarmsintäkterna. I december ökade intäkterna
med 58% i jämförelse med samma period föregående år. 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 del beror de lättade restriktionerna i samhället. Både försäljning av utbildningar på
våra utbildningsanläggningar och fler genomförda tillsyner har återhämtat sig.
Finansiella intäkter
Värdeökningen på förbundets placeringar har under året uppgått till 31,3 mnkr.

Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pension)
Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största kostnadspost
och allokerar drygt 72 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Årets personalkostnader inklusive pensionskostnader uppgår till 501,5 mnkr. Detta är en avvikelse mot budget
på 6,1 mnkr. Att kostnaden för personal avviker från budget härleds delvis till att beskedet
gällande slutskattebesked kom tidigare och därmed har förbundet två års kostnader för
slutskatt, som för 2019 blev 340 tkr och för 2020 blev 3,2 mnkr. En ökning på posterna för
övertids- samt semesterlöneskuld på grund av pandemin har även bidragit till avvikelsen
i lönekostnader. Pensionsskulden ökade med 3,9 mnkr. Förbundet har ett nära samarbete
med KPA för att öka prognossäkerheten i de levererade pensionskostnadsberäkningarna.
Under året har förbundet fortsatt arbetet med att optimera personalplanering för att i
största möjliga mån undvika kostnader för övertid. Sjukfrånvaron till följd av pandemin har
heller inte påverkat personalkostnaderna i någon större utsträckning då inställda övningar
och utbildningar gjort att personalen kunnat nyttjas i den löpande verksamheten i större
utsträckning än planerat
Hyreskostnader
Utfallet avseende lokalhyror uppgår till 36,9 mnkr. I budget 2021 anges att lokalhyreskostnad ska uppgå till 40 mnkr. Anledningen till differensen om 3,1 mnkr återfinns i att
hyrorna regleras utifrån det faktiska utfallet avseende kostnaderna för fastigheterna och
genomfört underhåll.
Övriga kostnader
Övriga kostnader om 124,5 mnkr är 4,8 mnkr högre än budget. I huvudsak följer de övriga
kostnaderna den övergripande planering som är lagd för året där de större kostnadsposterna IT och telekommunikation, köpta tjänster, fastighetsdrift, materiel samt kommunikation och utbildning ingår. Avvikelsen från budget är ett medvetet val som SSBF har gjort för
att satsa på materialinköp till våra brandvärn, nya övningsställ till våra utbildningsanläggningar och genomfört underhåll på våra brandstationer.
Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader och till störst del
av förbundets pensionsavsättning. De finansiella kostnaderna uppgår totalt till 8 mnkr
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jämfört med budgeterade 13,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse med 5,4 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.

Personal

Väsentliga personalförhållanden
Antalet helårsanställda i förbundet per den 31 december 2021 var 734 stycken, varav 41
deltidsanställda brandmän (RiB). Därutöver har vi 151 frivilliga brandmän i våra brandvärn
ute på öarna.
Inför sommaren 2021 rekryterades 25 brandmän som sommarvikarier. Flera av dessa fick
erbjudande om tillsvidareanställning eller timavlönad visstidsanställning under hösten.

2021

2020

2019

2018

2017

Antal anställda¹
män
kvinnor

734
677
57

746
691
55

735
681
54

751
704
47

737
694
43

Sjuktal (%)
män
kvinnor2
29 år eller yngre
30–49 år
50 år eller äldre

5,32
5,50
3,98
5,43
4,62
6,34

5,59
5,36
7,66
5,28
4,76
7,38

4,20
3,60
9,00
2,60
3,50
5,70

4,20
3,40
11,60
3,52
3,78
5,21

4,80
–
–
6,70
3,30
7,00

Varav 41 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 151 frivilliga brandmän kontrakterade och som tillhör räddningsvärnen.
1

Då vi har få kvinnor i förbundet så kan enstaka långtidssjukskrivningar hos kvinnor ge ett högre
sjuktal än det skulle ge för männen. Förbundet jobbar aktivt med rehabilitering för att få tillbaka
långtidssjukskrivna i tjänst.

2

Av 1 217 052 arbetade timmar under 2021, stod de icke tillsvidareanställda för cirka 2 procent av arbetstiden. De flesta timavlönade är pensionerade före detta medarbetare som utifrån sin kompetens bidrar till SSBF:s förmåga, framför allt under huvudsemesterperioden.
Sjukfrånvaron fortsätter att tillskrivas coronapandemin där rekommendationerna att stanna hemma även vid milda symptom haft effekt på sjukfrånvaron. Antalet långtidssjukskrivna har minskat något jämfört med 2020. SSBF fortsätter att aktivt följa upp långtidssjukrivna med rehabiliteringsåtgärder genom ett nära samarbete med företagshälsovården och ett
organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser som hjälper till med adekvat kvalitetsträning
i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så fort som möjligt.

Investeringar
Förbundets investeringar uppgick 2021 till 33,5 mnkr. Årets investeringar i fordon utgörs
av ett släck-/räddningsfordon, en hävare, två ledningsfordon och en genomförd renovering
av brandbåt Fenix sammantaget 20,1 mnkr. Inom material har träningsutrustning införskaffats för 0,5 mnkr. Inom byggnader och anläggning har bland annat ytterligare ett reningsverk på Ågesta övningsanläggning införskaffats. IT-investeringar består av IT i fordon
4,9 mnkr och ny videovägg samt styrsystem till RCM 0,8 mnkr. Investeringsvolymen ligger
strax under budget.
(mnkr)
Fordon och materiel
Byggnader och anläggningar
IT
Summa investeringar

2021

2020

2019

2018

2017

26,4

22,1

24,9

22,3

25,5

1,3

0,0

1,9

1,0

0,0

5,8

0,3

1,0

6,3

1,1

33,5

22,4

27,8

29,6

26,6
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Resultatöversikt
(mnkr)

Utfall 2021

Budget 2021

Utfall 2020

2019

2018

2017

95,1

89,1

88,7

93,6

98,2

84,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkt
Summa
Verksamhetens kostnader

95,1

89,1

88,7

93,6

98,2

84,4

-684,5

-673,6

-666,5

-668,0

-647,9

-632,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

Jämförelsestörande kostnad

-684,5

-673,6

-666,5

-668,0

-647,9

-632,4

Verksamhetens resultat

-589,4

-584,5

-577,8

-574,4

-549,7

-548,0

604,4

597,1

597,1

589,3

580,3

571,9

23,3

-5,6

-7,5

-14,8

-15,9

-13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,3

7,0

11,8

0,1

14,7

10,5

Medlemsavgifter
Finansiella intäkter/kostnader
Jämförelsestörande finansiell kostnad
Årets resultat

Balanskravsresultat
Balansräkning (mnkr)

2021

2020

2019

2018

2017

(mnkr)

Likvida medel

567,6

648,8

659,1

661,9

648,1

Årets resultat enligt resultaträkningen

Investeringsvolym

33,5

22,4

27,8

29,6

Balansomslutning

993,1

937,0

924,1

929,2

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt

494,1

490,2

501,0

Ekonomisk analys (%)

2021

2020

21,6
178,9

Soliditet 1
Självfinansieringsgrad

2

2021

2020

2019

2018

2017

38,3

11,8

0,1

14,7

10,5

26,6

1

Avgår: samtliga realisationsvinster

0,0

0,0

-1,8

-1,5

-1,3

888,7

Orealiserade vinster i värdepapper

-31,3

-5,5

0,0

0,0

0,0

486,5

487,4

Synnerliga skäl

2019

2018

2017

Tillägg: förändring diskonteringsränta
pensioner

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,8

17,8

17,7

16,8

Årets balanskravsresultat

7,0

6,3

-1,7

13,2

9,2

150,0

98,0

107,0

102,0

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

¹ Ska inte räknas bort i balanskravsresultat från och med 2020.

Enligt kommunallagen ska underskott vid balanskravsutredning återställas inom tre år, om
inte synnerliga skäl föreligger. Inget underskott föreligger att återhämtas de kommande
åren. Omsättning av avskrivna anläggningstillgångar speglar den specifika verksamhet som
bedrivs och är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.
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Resultaträkning
(mnkr)

Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

Verksamhetens intäkter
Automatlarm inklusive abonnemang

(mnkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Not

2021-12-31

2020-12-31

36,5

38,1

6

52,4

46,5

42,7

42,2

Maskiner och inventarier

185,2

171,5

95,1

88,7

Summa anläggningstillgångar

221,7

209,6

Personal

-428,0

-421,4

Pension

-73,5

-62,2

18,4
2,7

20,8
2,9

Lokalhyra

-36,9

-36,2

Övrigt

1

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Övrigt

2

-124,5

-124,9

Avskrivningar

6

-21,6

-21,8

Summa verksamhetens kostnader

-684,5

-666,5

Verksamhetens nettokostnader

-589,4

-577,8

0,0

0,0

-589,4

-577,8

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Medlemsavgifter

3

604,4

597,1

Finansiella intäkter

4

31,3

5,5

Finansiella kostnader

4

-8,0

-13,0

38,3

11,8

0,0

0,0

38,3

11,8

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
förråd
övriga kortfristiga fordringar

7

22,4

29,9

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

23,6

25,0

kortfristiga placeringar

9

136,8

likvida medel

567,6

648,8

Summa omsättningstillgångar

771,5

727,4

Summa tillgångar

993,2

937,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

5
38,3

11,8

Övrigt eget kapital

Årets resultat

176,3

164,5

Summa eget kapital

214,6

176,3

494,1

490,2

494,1

490,2

38,5

38,5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

10-12

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
leverantörsskulder
semesterlöne- och övertidsskuld
övriga kortfristiga skulder
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13
14

53,5

51,7

13,5

10,7

179,0

169,6

Summa kortfristiga skulder

284,5

270,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

993,2

937,0
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Panter och ansvarsförbindelser
(mnkr)

Kassaflödesanalys
Not

Panter

2021-12-31

2020-12-31

inga

inga

(mnkr)
Årets resultat

10-12

51,8

50,8

Övriga förpliktelser
Leasingåtagande

15

0,0

0,0

Avtal lokalhyror

16

189,9

127,3

2020

38,3

11,8

Löpande verksamhet

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar

2021

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster¹

23,8

6,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

62,1

18,1

-125,5

-23,9

0,2

0,3

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder

14,0

11,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-49,2

6,4

0,0

0,0

-33,5

-22,4

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar2
Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager

Investeringsverksamhet
Investering i byggnader
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöden från investeringsverksamheten

1,5

5,7

-32,0

-16,7

Årets kassaflöde

-81,2

-10,3

Likvida medel vid årets början

648,8

659,1

Likvida medel vid årets slut

567,6

648,8

Förändring likvida medel

-81,2

-10,3

Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

23,8

6,3

Justering för avskrivningar

21,6

21,8

1

Justering för utrangeringar

6,1

0,8

Justering för gjorda pensionsavsättningar

-3,9

-10,8

Justering marknadsvärdesförändring av fonder

0,0

-5,5

Kortfristiga placeringar 55,5 mnkr ingick i likvida medel år 2020, ingår i år bland kortfristiga
fordringar med 136,8 mnkr.

2
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (2018:597).
Storstockholms brandförsvar följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för
kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de under respektive
punkt.
Intäkter och kostnader
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har
upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Jämförelsestörande poster
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 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

Antal år
25–30
3–20
10–15

Inventarier, maskiner, utrustning

3–18

IT-inventarier

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.
Placerade medel i fonder har från och med 2021 flyttats från likvida medel till kortfristiga
fordringar med rubrik Kortfristiga placeringar.
Pensioner
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all pension för 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

– 43 –

Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021

220

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.

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Lokalhyror och arrenden
Konsulttjänster

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.

Extern utbildning

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden
som är äldre än 1998.

2021

2020

4,9

4,8

20,2

19,2

4,3

4,0

Övriga intäkter

13,3

14,2

Summa

42,7

42,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

2021

2020

Reparationen och underhåll 1

14,2

15,7

Entreprenad, köp av verksamhet

10,5

8,4

7,2

7,1

Bränsle, el och vatten
Konsulttjänster

10,7

8,3

Övriga kostnader

81,9

85,4

124,5

124,9

2021

2020

Danderyd

14,1

14,2

Lidingö

20,4

20,3

Summa
Not 3

Medlemsavgifter

Solna

34,5

33,8

406,5

401,5

Sundbyberg

21,8

21,1

Täby

30,8

30,6

Vallentuna

Stockholm

20,2

20,0

Vaxholm

5,9

5,9

Värmdö

26,1

25,8

Österåker

24,1

23,8

604,4

597,1

Summa
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Not 4

Finansiellla intäkter och kostnader

Not 6 Anläggningstillgångar fortsättning

2021

2020

31,3

5,5

IB anskaffningsvärde

0,0

0,0

Årets investeringar

7,6

12,8

Finansiella intäkter
Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar
Övriga finansiella intäkter

Korrigering anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret

Övriga kostnader

0,4

0,2

Summa

8,0

13,0

2021

2020

Eget kapital

214,6

176,3

Årets resultat

38,3

11,8

Övrigt eget kapital

176,3

164,5

Not 6 Anläggningstillgångar

2021

2020

61,3

61,3

0,0

0,0

Not 5

Eget kapital

Utrangering och avyttring
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Korrigering värdeminskning, enligt anläggningsregistret
Utrangering och avyttring
Årets avskrivningar

Årets investeringar
Utrangering och avyttring
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Utrangering och avyttring

356,4

27,7

22,1

0,0

0,0

61,3

61,3

-23,2

-21,7

0,0

0,0
-1,5

UB ackumulerade avskrivningar

-24,8

-23,2

Summa byggander/anläggningar

36,5

38,1

0,0

-0,8

-19,9

-13,2

372,3

364,5

-198,2

-192,7

0,0

0,0

19,6

12,6

-17,8

-18,1

UB ackumulerade avskrivningar

-196,5

-198,2

Summa fordon/material

175,9

166,3

62,5

62,2

IB anskaffningsvärde

-1,6

Årets avskrivningar

364,5

IT

Byggnader/anläggningar
IB anskaffningsvärde

2020

Fordon/material

Finansiella kostnader
Ränta, KPA

2021

Årets investeringar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Utrangering och avyttring
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Summa IT
Summa anläggningstillgångar

5,8

0,3

68,3

62,5

-57,3

-55,1

0,5

0,0

-2,2

-2,2

-59,0

-57,3

9,3

5,2

221,6

209,6
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Not 7

Övriga kortfristiga fordringar

Not 10

Pensionsskuld och avsättning

2021

2020

14,9

15,2

Avsättning

7,5

14,7

Avsatt pensioner

Summa

22,4

29,9

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse

Not 8

2021

2020

19,1

17,2

4,5

1,5

Ansvarsförbindelser f.d. SRB1

Andra kortfristiga fordringar
Ingående mervärdesskatt

Avsatt löneskatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa avsättning

2021

2020

377,3

369,1

20,3

25,4

96,5

95,7

494,1

490,2

41,7

40,9

Ansvarsförbindelser

0,0

6,3

Ansvarsförbindelse löneskatt

10,1

9,9

Summa

23,6

25,0

Summa ansvarsförbindelser

51,8

50,8

545,9

541,0

Not 9

2021

2020

85,1

34,6

Öhmans Etisk Emerging Markets

4,1

2,2

Öhmans Global Marknad Hållbar

47,6

18,7

136,8

55,5

9,5
19,0
8,6
3,2
11,7
51,8

9,3
18,6
8,4
3,1
11,4
50,8

2021

2020

Summa avsättningar

3,9

-10,8

Summa ansvarsförbindelse

1,0

-1,1

Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser

4,9

-11,9

Summa avsättningar och ansvarsförbindelser
Kortfristiga placeringar

SPP Sverige Plus A

Summa

Ansvarsförbindelser f.d. SRB. Belopp inklusive löneskatt
Danderyd
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker
Summa
1

Kortfristiga placeringar ingick i likvida medel år 2020.

Not 11 Årets förändring inklusive löneskatt
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Not 12

Pensionsförpliktelser

Belopp

Löneskatt

Not 14

Belopp inkl.
löneskatt

Analys pensionsskuldens förändring jan–dec 2021
Avsättning pensioner, IB

394,5

95,7

490,2

Ränteuppräkning

3,8

0,9

4,7

Basbeloppsuträkning

2,4

0,6

3,0

-32,4

-7,9

-40,3

30,3

7,4

37,7

Utbetalning från avsättning
Intjänad SAP–R
Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021

2020

Upplupen löneskatt pensioner

16,3

19,2

Förutbetalda intäkter

18,3

16,3

101,1

100,7

Avgiftsbetämd ålderspension

17,8

16,9

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25,5

16,5

179,0

169,6

2021

2020

med förfall inom 1 år

0,0

0,0

Förutbetalda intäkter medlemskommuner

Summa

-1,2

0

-1,2

397,4

96,7

494,1

Summa förändring under året

2,9

1,0

3,9

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB

4,9

9,9

50,8

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

2021

2020

Avsättning pensioner, UB

Utbetalning från ansvarsförbindelse
Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)
Ansvarsförbindelse, UB
Summa förändring under året
Summa

-3,0

-0,7

-3,7

3,8

0,9

4,7

41,7

10,1

51,8

0,8

0,2

1,0

439,1

106,8

Not 15

Minimileasingavgifter

Not 16

Övriga kortfristiga skulder

2021

545,9

med förfall inom 1 år
med förfall senare än 1 år men inom 5 år
med förfall senare än 5 år

2020

Skatteskuld

2,2

0,0

Falsklarm (medlemskommuner)

0,0

0,0

Mervärdesskatt

4,2

3,4

Avdragen skatt personal

6,9

7,3

Övrigt

0,2

0,0

13,5

10,7

Summa

Fastigheter

Avser lokaler, indexuppräknade

Årets premie är 9,5 mnkr. Aktualiseringsgrad 99,0 procent. Överskottsfond 0 mnkr.
Not 13

Leasingåtaganden

Summa

0,0

2,6

25,3

44,6

164,6

80,1

189,9

127,3
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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. Men det ger även en
förskjutning av riskbilden där riskgrupper finns utspridda på flera platser i samhället. Det
ställer i sin tur krav på prioritering, effektivisering och utveckling av verksamheter och
arbetssätt i kommunerna. Det gäller även räddningstjänsten, som är en viktig del av den
kommunala verksamheten.
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. Även
det förändrade omvärldsläget kommer ställa nya och utökade krav på räddningstjänsten
som samhällskritisk verksamhet vid kris, höjd beredskap och ytterst krig.

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 2021 har vi arbetat med att uppdatera handlingsprogrammet och därigenom slå fast
prioriteringarna för verksamheten 2022–2023. Handlingsprogrammet för 2022-2023 är
utformat på så sätt att det ska vara tydligt vilken förmåga vi har att hantera de risker som
finns i samhället, där vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och andra olyckor
inträffar. Det visar även att vi med en ekonomi i balans ska vara en framåtsträvande och
vidsynt organisation som fortsatt ska placera Storstockholms brandförsvar i framkant i
räddningstjänstsverige. Handlingsprogrammets inriktningar styr och vägleder vårt arbete
och vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet för de som bor och vistas i våra medlemskommuner.

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 därigenom kostnadseffektivare)
frigör stationerna för övning och utbildning. I några fall har omfattande satsningar behövt
ske för att hantera nya utmaningar, varav den viktigaste måste anses vara utvecklingen av
taktiskt agerande vid en terrorattack och andra former av pågående dödligt våld.
Det ökade antalet insatser under tiden, från knappt 10 000 insatser vid förbundsbildningen till i dag cirka 12 000 insatser, pandemiåren undantagna, har även kunnat hanteras
genom ett långtgående samarbete inom Räddningsregion östra Svealand. Antalet insatser
väntas återigen öka vid pandemins slut.
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Statistik räddningsinsatser och andra uppdrag
Nedan redovisas totala antalet larm Storstockholms brandförsvar larmats till de senaste tre
åren samt några av de vanligaste insatstyperna. Därefter redovisas motsvarande statistik
per medlemskommun.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition i nya händelserapporten
ingår även statistik vid trafikolycka med självmordsavsikt.
Insatsstatistik, alla medlemskommuner
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

2021

2020

2019

2018

6

12

5

4

9 936

9 868

10 899

11 528

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

674

645

748

776

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

3436

3181

3750

4064

671

663

799

782

Trafikolyckor
Hjärtstoppslarm

922

804

840

921

Självmord/försök

201

200

172

151

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder

26

29

33

37

410

560

697

672

varav brand i byggnad

103

120

131

114

varav brand ej i byggnad

307

440

566

558

Skolbränder¹

59

63

60

52

varav anlagda

22

31

34

22

Skola
varav anlagda

43

45

45

39

17

24

25

16

Förskola

15

17

13

13

5

6

8

6

1

varav anlagda
Fritidsgård

1

1

2

0

varav anlagda

0

1

1

0
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Insatsstatistik, Danderyds kommun
Antal omkomna vid brand

2021

2020

2019

2018

0

1

0

0

252

233

262

276

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

11

14

21

13

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

Insatsstatistik, Lidingö stad
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag
Brand eller brandtillbud i vanligt boende

2021

2020

2019

2018

0

0

0

0

239

212

280

292

19

21

27

19

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

75

70

75

96

Trafikolyckor

22

9

21

18

15

Hjärtstoppslarm

23

23

32

31

2

Självmord/försök

5

5

3

1

134

108

125

140

Trafikolyckor

15

10

13

20

Hjärtstoppslarm

10

18

17

Självmord/försök

1

2

3

varav trafikolycka med avsikt

1

3

0

3

Anlagda bränder

3

11

10

18

varav brand i byggnad

0

3

4

0

varav brand ej i byggnad

3

8

6

18

varav trafikolycka med avsikt

0

0

0

1

Anlagda bränder

5

11

9

7

varav brand i byggnad

3

3

2

1

varav brand ej i byggnad

2

8

7

6

Skolbränder¹

1

2

1

3

Skolbränder¹

1

2

1

1

varav anlagda

0

1

1

2

varav anlagda

0

1

0

0

Skola
varav anlagda

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Skola
varav anlagda

1

0

0

1

0

0

Förskola

0

0

0

1

Förskola

0

1

0

0

varav anlagda

0

0

0

1

varav anlagda

0

0

0

0

1

1

Fritidsgård

0

0

0

0

Fritidsgård

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0
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Insatsstatistik, Solna stad
Antal omkomna vid brand

2021

2020

2019

2018

Insatsstatistik, Stockholms stad
Antal omkomna vid brand

2021

0

0

0

0

643

611

697

745

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

23

28

29

34

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

298

260

301

332

51

50

62

50

Hjärtstoppslarm

55

41

50

52

Hjärtstoppslarm

645

Självmord/försök

14

6

8

1

Självmord/försök

129

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

Trafikolyckor

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

4

1

1

2

20

23

32

23

6

3

5

4

14

20

27

19

2020

2019

2018

5

8

4

2

6487

6473

7212

7673

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

395

381

454

480

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

2383

2208

2625

2860

334

334

450

438

556

586

651

133

105

87

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

Trafikolyckor

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

15

19

25

21

290

372

483

474

76

92

96

83

214

280

387

391

Skolbränder¹

5

3

3

2

Skolbränder¹

28

37

37

30

varav anlagda

4

1

1

0

varav anlagda

12

18

25

10

Skola
varav anlagda

5

3

3

2

25

26

21

1

1

0

Skola
varav anlagda

22

4

8

11

17

6

6

11

10

9

4

6

7

4

1

1

Förskola

0

0

0

0

Förskola

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

Fritidsgård

0

0

0

0

Fritidsgård

0

1

1

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

1

1

0
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Insatsstatistik, Sundbybergs stad
Antal omkomna vid brand

2021

2020

2019

2018

0

0

0

2

284

280

317

330

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

26

31

23

31

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

100

93

114

124

Trafikolyckor

17

11

13

17

Hjärtstoppslarm

24

32

33

Självmord/försök

1

3

2

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

Insatsstatistik, Täby kommun
Antal omkomna vid brand

2021

2020

2019

2018

0

0

0

0

453

458

512

490

Brand eller brandtillbud i vanligt boende

28

19

15

33

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

180

194

215

191

Trafikolyckor

30

41

41

46

29

Hjärtstoppslarm

55

30

42

43

7

Självmord/försök

4

3

2

5

0

0

3

1

18

16

32

27

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder

5

4

6

10

varav brand i byggnad

13

12

26

17

varav brand ej i byggnad

0

1

2

4

17

29

45

27

5

5

5

5

12

24

40

22

Skolbränder¹

3

0

2

3

Skolbränder¹

7

3

3

3

varav anlagda

1

0

1

1

varav anlagda

1

2

2

2

Skola
varav anlagda

1

0

1

3

3

2

2

0

1

1

Skola
varav anlagda

5

1

1

2

1

2

Förskola

1

0

1

0

Förskola

2

0

1

1

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

1

0

1

1

Fritidsgård

1

0

0

0

Fritidsgård

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0
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Insatsstatistik, Vallentuna kommun
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag
Brand eller brandtillbud i vanligt boende

2021

2020

2019

2018

0

0

1

0

252

248

258

282

16

15

21

8

Insatsstatistik, Vaxholms stad
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag
Brand eller brandtillbud i vanligt boende

2021

2020

2019

2018

1

0

0

0

92

97

74

95

9

2

3

6

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

65

46

63

88

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

15

31

28

27

Trafikolyckor

51

43

42

38

Trafikolyckor

17

9

6

5

Hjärtstoppslarm

26

21

17

19

Hjärtstoppslarm

8

2

3

6

Självmord/försök

3

2

2

2

Självmord/försök

1

1

0

0

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

2

1

0

1

14

30

18

20

2

2

3

2

12

28

15

18

varav trafikolycka med avsikt

1

0

0

0

Anlagda bränder

6

6

3

2

varav brand i byggnad

0

0

1

0

varav brand ej i byggnad

6

6

2

2

Skolbränder¹

3

3

3

1

Skolbränder¹

1

0

1

0

varav anlagda

1

2

2

1

varav anlagda

0

0

0

0

Skola
varav anlagda

2

2

2

1

0

1

0

2

2

1

Skola
varav anlagda

0

1

0

0

0

0

Förskola

1

1

1

0

Förskola

1

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

1

1

Fritidsgård

0

0

0

0

Fritidsgård

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0
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Insatsstatistik, Värmdö kommun
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag
Brand eller brandtillbud i vanligt boende

2021

2020

2019

2018

0

2

0

0

384

368

394

405

26

26

26

30

Insatsstatistik, Österåkers kommun
Antal omkomna vid brand
Antal räddningsinsatser och andra uppdrag
Brand eller brandtillbud i vanligt boende

2021

2020

2019

2018

0

1

0

0

301

373

318

351

22

19

23

20

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

78

65

85

92

Automatiska brandlarm utan brandtillbud

59

77

77

70

Trafikolyckor

46

38

45

44

Trafikolyckor

40

63

39

38

Hjärtstoppslarm

32

33

23

32

Hjärtstoppslarm

31

38

24

25

Självmord/försök

5

3

4

0

Självmord/försök

3

3

3

4

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

1

1

0

0

15

23

19

30

3

5

1

2

12

18

18

28

varav trafikolycka med avsikt
Anlagda bränder
varav brand i byggnad
varav brand ej i byggnad

1

1

0

2

17

34

27

35

2

1

3

4

15

33

24

31

Skolbränder¹

3

8

1

3

Skolbränder¹

1

1

1

2

varav anlagda

2

5

0

3

varav anlagda

1

0

0

2

Skola
varav anlagda

2

5

1

2

1

1

2

5

0

2

Skola
varav anlagda

0

1

1

0

0

2

Förskola

1

3

0

1

Förskola

1

0

0

0

varav anlagda

1

0

0

1

varav anlagda

0

0

0

0

1

1

Fritidsgård

0

0

0

0

Fritidsgård

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0

varav anlagda

0

0

0

0
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Anskaffningar inom investeringsbudget
Typ av anskaffning

Leverantör

Ett släck-/räddningsfordon

Autokaross Rescue System

En hävare

Bronto Skylift

Två ledningsfordon

RIPA specialfordon

Renovering av brandbåt Fenix

Tenö varv

IT i fordon

Swedish Radio Supply

Leveranstid

Beställningsbelopp (mnkr)

april 2021

3,6

december 2021

7,3

april 2021

4,4

december 2021

4,9

juni 2021

4,9

Internkontroll
Den 13 april 2021 fastställde direktionen en internkontrollplan för 2021 som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom direktionens ansvarsområde. I samband med årsredovisningen 2020 avrapporterades det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. I den mån kontrollen uppvisade avvikelser
eller att arbetet ej är avslutat har arbetet med nedanstående kontrollområden fortsatt under 2021. Internkontroll har
genomförts utifrån uppsatt plan och redovisas i tabellen nedan.
Kontrollområde

Risk

Kontroll/aktivitet

Status/slutsats

Sotnings- och brandskyddskontroll

Förbundsdirektör och direktion har inte ändamålsenlig insyn i de verksamheter som bedrivs
av externa parter förrän kontroll upprättas av de
rökkanaler som omfattas av kravet på brandskyddskontroll.

Slutföra arbetet med ett centralt register för
kontrollbok för samtliga sotningspliktiga objekt i
medlemskommunerna som omfattas av krav på
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

En digital plattform för att säkerställa registerinnehåll och
uppföljning av fristuppfyllnad för sotningstjänster. Arbetet har
varit mer omfattande och komplicerat än vi förutspått på grund
av registerinnehållets grundstatus. Plattformens grundform blev
till största del klar till nyårsskiftet, några funktioner kvarstår och
bevakning av programmets automatiska funktioner kommer att
fortsätta tom våren 2022.
Genom avtal har nu Solna, Sundbyberg, Österåker och Vaxholms
register anslutits till den digitala plattformen under 2021.
Kvarstående medlemskommuner Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö kommer att anslutas till den digitala plattformen
genom upphandling och nya avtal i mars 2023.
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Kontrollområde

Risk

Kontroll/aktivitet

Status/slutsats

Säkerställa att upphandlingsprocessen och
gällande lagkrav följs i
samtliga fall av upphandling av varor och tjänster

Kunskapen om vad som avses och är nyttan
med lag om offentlig upphandling (LOU) är
inte tillräckligt känd i organisationen. Regelverket kring LOU uppfattas som omständligt och
byråkratiskt. En leverantör som anser att den
har lidit skada på grund av att en upphandlande
myndighet brutit mot upphandlingslagstiftningen kan kräva skadestånd vilket skadar SSBF:s
förtroende samt ger en negativ ekonomisk
påverkan.

Organisationen behöver fortsatt medvetandegöras om delegationsordningen vid avrop och
beställningar.

Under året har kontinuerliga informationsinsatser genomförts i samband med avtals utgång eller förnyelse. Information har delgetts i
syfte att förtydliga och förklara SSBF:s rutiner kopplat till inköpsprocessen och krav i LOU. SSBF har kontroll och ordning över samtliga
gällande avtal där inköpsgruppen kontinuerligt följer upp de avtal
som löper ut för att säkerställa att upphandlingsprocessen följs.

Analys av förbundets totala pensionsåtagande

Varierande och oförutsägbara kostnader för
pensioner över åren, vilket kan medföra höga
negativa resultat. Stora förändringar av pensionsskulden beroende av parametrar i beräkningen som förbundet inte kan påverka.

Genomgång av riktigheten i underlagen
kontrolleras tillsammans med KPA minst en
gång om året. Innan tertial- och årsrapportering
kontrolleras att personalsammansättningen
stämmer och att SAP-r ålder är riktig.

Rapportering från HR om personer som slutat sin anställning erhålls
tre gånger under året. Beräkningarna från KPA kontrolleras mot
dessa och eventuella felaktigheter korrigeras i beräkningarna. Simulering av pensionskostnadsberäkningar har gjorts med ändrade
parametrar vid tertial- och årsbokslut.

Pensionsskuldens storlek påverkas av yttre faktorer, inflation, statslåneränta, löneökning, prisoch inkomstbasbelopp. Antaganden för dessa
är gjorda av KPA. Genomföra simuleringar på
beräkningarna med olika nivåer på parametrarna vid tertial- och årsrapportering.
Kapitalplacering

Förbundet uppvisar negativt resultat i resultaträkningen till följd av att marknadsvärdet på
placerade tillgångar blivit lägre än föregående
rapporteringstillfälle och att förbundet uppvisar ett negativt balanskrav vilket enligt Lag om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
ska återställas inom tre år.

Löpande uppföljning/kontroll över utveckling
på marknaden samt kontinuerligt rapportera
marknadsvärdesutveckling till direktionen.
Utreda möjlighet till resultatutjämningsreserv
(RUR).

Marknadsvärde följs månatligen och sammanställs i dokument där
utvecklingen över tid kan visas grafiskt. Diskussioner om ändrad
placering till fonder med årlig avkastning har startats. RUR kan
inte utnyttjas av kommunalförbund. Information om räntebärande
fonder har inhämtats, som underlag för eventuella nya beslut om
placering.
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Styrelsen och verkställande direktören för Vaxholmsvatten AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

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 29 (33) % av Vaxholmsvattens omsättning år 2021.
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 (%)

2021
62 798
-576
9,9
0,2

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

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 har de senaste två åren pga sina positiva resultat och storleken på
låneportföljen som är oförändrad legat strax över 10 % som är målet. För 2021 är soliditeten 9,9 %.
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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 % i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 % av Roslagsvatten och
Knivsta kommun äger resterande 0,1 % 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.
Under 2021 bildade Österåkersvatten och Vaxholmsvatten ett gemensamt dotterbolag som ska äga och
driva det nya avloppsreningsverket som ska byggas i Margretelund i Österåkers kommun. Dotterbolaget
heter Övar AB och ägs till 81,5 % av Österåkersvatten och till 18,5 % av Vaxholmsvatten.
Avloppsreningsverket beräknas vara färdigbyggt 2026.

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. VA-försörjning mäter detta nyckeltal bara fossilt CO2 från Roslagsvattens
egen fordonsflotta. Från 2021 beräknar vi även totalt CO2 där även eldningsolja och externa transporter
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och reningsprocessen är inräknade i CO2-ekvivalenterna. Resor gjorda med privat bil i tjänsten räknas
inte in. Vi planerar att helt eliminera fossilt CO2 och halvera den totala mängden till 2024. Här är några
exempel på framtagna nyckeltal:

Kategori

Avdelning/
Huvudprocess
VA-försörjning

Ekonomi

Miljö

VA-utbyggnad
VA-försörjning
Avfall
VA-försörjning
RV

RV
VA-försörjning
VA-utbyggnad
Organisation
RV

Benämning SVM
Kostnad renat vatten kr/PE
Kostnad nyläggning kr/m
ledningsnät
Reningsgrad
Andel anslutna till matavfall
Utsläpp av CO2 (kg/år)
Totalt utsläpp av CO2 (kg/år)
Näringsämnen per ansluten
person till recepient (kg/ år
och person)
Förnyelsetakt
Leveranssäkerhet
Uppfyllelse av ISO 27 000
standard
(informationssäkerhet)

Värde
2020
565 kr

Värde
Målvärde
2021
2024
435 kr
408 kr

7 500 kr 10 046 kr
6 000 kr
102%
103%
110%
72%
73%
95%
112 254 kg 129 093 kg 56 127 kg
834 000 kg 800 000 kg 400 000 kg

2,079 kg
0,08%
97%

2,306 kg
0,05%
98%

1,761 kg
1,00%
100%

5%

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.
Roslagsvatten har ett mål att vi ska ha Sveriges lättaste soppåse (restavfallet) inom fem år. För att detta
ska ske behöver restavfallsmängderna minska betydligt. Under 2021 minskade mängderna med ca 3 %
per hushåll (egentligen per grundavgift). Det är positivt att mängderna minskar men ännu mer behöver
sorteras ut av både förpackningar och matavfall för att målet ska uppnås. Ett sätt är att jobba med
positiva förebilder inom kommunen. Österåkers kommun deltar genom Roslagsvatten i den nationella
tävlingen Minimeringsmästarna där olika familjer runt om i landet tävlar om att minska sitt avfall så
mycket som möjligt under ett år. Tävlingen pågår till oktober 2022.

Taxor
VA-brukningstaxan i Vaxholm höjdes med 8,0 % 2021 efter att ha varit oförändrad under två år. VAanläggningstaxan höjdes med 8 % 2021.
Taxan på hushållsavfall höjdes med 2,0 % 2021 efter att ha varit oförändrad 2020.

Försäljning
Koncernens försäljning till kunder i Vaxholms stad uppgick under året till 78 969 (66 113) tkr.
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Inköp och försäljning inom koncernen
Bolaget har under året köpt varor och administrativa tjänster från moderbolaget för 49 878 (42 635) tkr,
samt inköp av vatten och övriga kostnader för 3 992 (3 493) tkr.

Investeringar
Bolaget har under året investerat 11 919 (46 078) tkr i nyanläggningar och upprustning av anläggningar.
I moderbolaget finns pågående projekt på 70 614 (45 534) tkr som kommer att faktureras till
Vaxholmsvatten när de är färdigställda.

Miljöbokslut
Generellt Roslagsvatten
Roslagsvatten ansvarar för vatten och avlopp i fem kommuner samt för avfall i två kommuner. Under
2021 har Roslagsvatten hanterat vatten och avlopp för 112 000 personer och avfall för 31 000 hushåll.
För att kunna följa vår miljöpåverkan samlar vi löpande in data kring volymer, resursanvändning och
effektivitet från vår verksamhet.
Roslagsvatten köpte in sammanlagt 8,4 miljoner m3 dricksvatten 2021. Norrvatten levererar den största
mängden vatten, 6,6 miljoner m3. Från Stockholm Vatten och Avfall köptes 1,8 miljoner m3. Totalt
distribuerades 6,5 miljoner m3 dricksvatten under 2021. Den totala mängden odebiterat vatten var 21 %
under 2021 vilket är en minskning från 28 % 2020.
Vatten & Avlopp
I Vaxholm ansvarar Roslagsvatten för sex stycken reningsverk: Blynäs, Kullön, Karlsudd, Rindö Hamn,
Byviken och Hästholmen. Totalt omhändertas avloppsvatten från cirka 9 300 personer lokalt i Vaxholm
och dessutom avleds avloppsvatten från 1 600 personer på Resarö till Margretelunds reningsverk i
Österåkers kommun.
Under 2021 har det vid Blynäs reningsverk som är det största reningsverket i Vaxholm, avlägsnats 100
ton organiskt material (mätt som BOD7-ekvivalenter) och 3 ton fosfor ur totalt 602 000 m3
avloppsvatten. Reningen vid Blynäs reningsverk har under året påverkats av driftstörningar, vilket
medfört att gränsvärdet för fosfor tangerats.
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 2021 har det
producerats 102 ton slam (mätt som torrsubstansmängd). Slammet har använts för återställning av
mark.
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Avfall
Roslagsvatten ansvarar för avfallshantering i Österåker och Vaxholm för cirka 31 000 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 16 281
abonnenter 2021 från 14 117 abonnenter 2020 i båda kommunerna. Totalt har 2 347 ton matavfall
hanterats och 9 684 ton brännbart avfall. En återvinningsfärja möjliggör grovavfallshämtning i
skärgården i Österåker och Vaxholm.
I Vaxholm har bygget påbörjats av 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.

Dricksvatten
I Vaxholm har 696 000 m3 dricksvatten distribuerats till 9 300 personer under 2021 vilket innebar 175
liter per person och dygn med 15 % odebiterat vatten vilket är en minskning från 25 % under
2020. 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
En överföringsledning ska anläggas från Vaxholm till nya reningsverket i Margretelund – ett arbete som
tagit ett stort steg framåt. Projektet ska vara klart 2026 och då ska Blynäs reningsverk läggas ner. Beslut
har också fattats om att förbereda för en nedläggning av Kullöns reningsverk med omkoppling till nya
reningsverket i Margretelund. VA-utbyggnaden på Skarpö har blivit klar efter flera års arbete. Projektet
möjliggör att cirka 240 fastigheter kan ersätta sina enskilda avloppsanläggningar och ansluta mot det
allmänna reningsverket, med bättre rening som följd.
Projekt Norrberget har dragit igång, där det ska byggas 200–300 nya lägenheter, inklusive äldreboende.
Roslagsvatten är en del av genomförandet och har under året påbörjat arbetet med att möjliggöra
områdets VA-anslutning. En utredning har tagits fram för att se vilka åtgärder som kan göras i
Johannesbergsparken för att minska utsläpp från dagvatten.
Avfall
Tynningöborna i Vaxholms stad erbjuds nu matavfallsinsamling vilket är ett viktigt steg i vårt mål att ha
Sveriges lättaste soppåse. Samtidigt har en översyn under året av avfallstaxorna skett med syfte att
bidra till en mer hållbar hantering av kommunalt avfall. Detta innebär bland annat att taxan nu ska
stimulera till ytterligare utsortering samtidigt som sommar- och veckoabonnemangen har ändrats för att
minska onödig körning.
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Avfallsföreskrifterna har setts över i både Österåkers kommun och Vaxholms stad. Föreskrifterna har
uppdaterats dagens standard och i enlighet med nuvarande lagar och regler.
Under 2021 påbörjades nybyggnationen av återvinningscentral i Vaxholm, som kommer att stå klar
våren 2022. Återvinningscentralen kommer att erbjuda ett helt nytt återbrukshus och fler fraktioner än
tidigare.
Kartläggning av skärgården påbörjades under året då Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av
förpackningar och utsorteringen av matavfall även i skärgården. Arbetet ska generera underlag till beslut
av systemval (dvs hur kunderna kommer att kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.
Vidare genomfördes en pilotstudie med smarta sensorer i markbehållare som ska indikera
fyllnadsgraden. Förhoppningen är att i framtiden kunna effektivisera och minska transporterna vid
upphämtning av kommunalt avfall.
Upphandling av insamling av rest-och matavfall genomfördes under året med start 1 april 2023. Från
detta datum kommer därmed all insamling att vara fri från fossilt koldioxid i både Österåkers kommun
och Vaxholms stad.
Roslagsvatten deltar även i den nationella tävlingen ”Minimeringsmästarna” som pågår mellan hösten
2021 till och med hösten 2022. Under detta år kommer boende i Roslagsvattens kommuner att följa
familjer som utmanas i att minimera sitt avfall.
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.
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
Skatt på årets resultat
Resultat efter skatt

244

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

62 798
62 798

57 049
57 049

-53 871

-46 128

-8 462
-62 333

-7 868
-53 997

465

3 053

51
-1 091
-1 041

115
-1 226
-1 111

-575

1 942

576

-1 942

1

0

-1

0

0

0
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Not

2021-12-31

2020-12-31

9
10
11
12

4 454
201 043
12 858
571
218 925

4 803
201 411
8 534
721
215 469

13

18
690
708

0
540
540

Summa anläggningstillgångar

219 634

216 009

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fodringar

12 005
31 849
20
2 071
45 946

7 809
20 238
20
2 959
31 027

Kassa och bank

17 298

18 816

Summa omsättningstillgångar

63 244

49 843

282 877

265 852

Balansräkning
tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
VA-ledningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga kundfordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

14

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

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
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Summa fritt eget kapital

16

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

17

30 346

30 922

Avsättningar
Uppskjutna skatter
Summa avsättningar

18

1
1

1
1

19

50 000
142 515
192 515

72 000
126 785
198 785

19

47 984
4 120
1 443
2 461
56 007

25 984
3 679
0
2 473
32 136

282 877

265 852

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

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-575

1 942

8 462
16 171
-1

7 868
9 064
0

24 057

18 874

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

-14 919
1 430
10 568

31 200
962
51 036

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

-18
-11 918
-150
-12 086

0
-46 078
-492
-46 570

0
0

-984
-984

Årets kassaflöde

-1 518

3 482

Likvida medel vid årets början

18 816

15 334

Likvida medel vid årets slut

17 298

18 816

Kassaflödesanalys
tkr

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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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.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
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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 70,6 (45,5) 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

2021

2020

37 970
5 885
15 101
3 560
283
62 798

33 362
4 787
15 092
3 416
393
57 049

Intäktsförda anläggningsavgifter består dels av årets fakturerade anläggningsavgifter 2 206 (1 385) tkr
och tidigare års fakturerade anläggningsavgifter 3 679 (3 402) 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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2021

2020

49 837
3 992
53 830

43 503
3 493
46 996

Vaxholmsvatten AB
Org.nr 556483-2987

15 (19)

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

2021
34 %
67 %

2020
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 109,0 (102,4) tkr.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränta på kundfordringar

2021

2020

-51
-51

-115
-115

2021

2020

15
637
437
2
1 091

10
715
501
0
1 226

2021

2020

-576
-576

1 942
1 942

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

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

Not 8 Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
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Not 9 Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 798
0
10 798

10 480
318
10 798

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 995
-349
-6 344

-5 581
-414
-5 995

4 454

4 803

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

273 006
5 807
243
279 059

228 328
44 678
0
273 006

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-71 595
-243
-6 175
-78 013

-65 791
0
-5 804
-71 595

Utgående redovisat värde

201 043

201 411

2021-12-31

2020-12-31

25 597
6 045
31 642

24 516
1 081
25 597

-17 063
-1 721
-18 784

-15 638
-1 425
-17 063

12 858

8 534

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
2021-12-31

2020-12-31

1 820
68
0
1 888

3 319
0
-1 499
1 820

-1 099
0
-218
-1 317

-2 373
1 499
-225
-1 099

571

721

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
18
18

0
0
0

Utgående redovisat värde

18

0

2021-12-31

2020-12-31

31 849
31 849

20 238
20 238

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 13 Andelar i koncernföretag

Dotterbolag
Övar AB 559323-8271, Österåker
Kapitalandel 18,5 %
Eget kapital 100 tkr
Årets resultat 0 kr

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

Roslagsvatten AB

Not 15 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 100 st A-aktier med kvotvärde 1 000 kr.
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Not 16 Disposition av vinst eller förlust
2021-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst

3 889

disponeras så att
i ny räkning överföres

3 889

Not 17 Obeskattade reserver

Avskrivningar utöver avskrivningar enligt plan

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

2021-12-31

2020-12-31

30 346
30 346

30 922
30 922

6 251

6 370

2021-12-31

2020-12-31

1
1

1
1

2021-12-31

2020-12-31

50 000
50 000

72 000
72 000

47 984
47 984

25 984
25 984

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.
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31

2020-12-31

561
1 900
2 461

573
1 900
2 473

Upplupna räntekostnader
Upplupna investeringskostnader

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns.

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

Vaxholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Malin Forsbrand
Ordförande

Michael Baumgarten

Lars Lindgren

Anna-Lena Nordén

Bengt Sandell

Mikael Vigvinter

Christian Wiklund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Salemyr
Auktoriserad revisor
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En hållbar
redovisning
Hållbarhetsrapport och
årsredovisning 2021

VI MÖJLIGGÖR HÅLLBARA SAMHÄLLEN
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Om redovisningen
Detta är Roslagsvattens fjärde hållbarhetsrapport och den tredje som är integrerad med
årsredovisningen. Hållbarhetsarbetet redovisas på koncernnivå, vi har dock även inkluderat
ett särskilt avsnitt där betydande händelser redovisas separat för dotterbolagen. Vår
ambition är att göra den så enkel som möjligt för att våra invånare, kunder och andra
intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi arbetar och samtidigt se hur vi har
förvaltat de taxor som har kommit in. Tack för att du vill lära dig mer om oss. Och du vet väl
att vi alltid finns tillgängliga om du skulle ha frågor?

”Vår ambition är att göra den så
enkel som möjligt för att våra
invånare, kunder och andra
intressenter ska få en övergripande
inblick i hur vi arbetar”

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021
Roslagsvatten AB org nr 556142-2394. Styrelsen och verkställande direktören avger
följande årsredovisning och koncernredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas
alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Roslagsvattens styrelse
Michaela Fletcher, styrelsens ordförande,
Österåker
Adam Reuterskiöld, vice ordförande, Ekerö

Simon Vikström, suppleant, Knivsta
Annette Ramsell, lekmannarevisor, Knivsta

Reynold Furustrand, ledamot, Österåker

Birger Eriksson, lekmannarevisors
suppleant, Knivsta

Bror Jansson, suppleant, Österåker

Parisa Liljestrand, ledamot, Vallentuna

Jan Winberg, lekmannarevisor, Österåker

Per-Everth Staff, suppleant, Vallentuna

Bertil Olin, lekmannarevisorssuppleant,
Österåker

Claes-Robert von Post, lekmannarevisor,
Vallentuna

Malin Forsbrand, ledamot, Vaxholm
Lars Lindgren, suppleant, Vaxholm

Ulf Nordlinder, lekmannarevisorssuppleant,
Vallentuna

Anders Haglund, lekmannarevisor, Vaxholm

Hanna Svensson, suppleant, Ekerö

Tommy Nee, lekmannarevisorssuppleant,
Vaxholm

Jan Olsson, lekmannarevisor, Ekerö

Peter Evansson, ledamot 2019–2021, Knivsta

Roger Fransson, lekmannarevisors
suppleant, Ekerö

Klas Bergström, ledamot 2021–2023 Knivsta
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Roslagsvatten bildades 1989 i Österåkers kommun och blev därmed Sveriges allra
första kommunägda VA-bolag. Idag ansvarar vi för att förse invånare i Österåker,
Vaxholm, Knivsta, Vallentuna och Ekerö med rent dricksvatten varje dag. Vi renar
också det använda avloppsvattnet och vi bygger ut och underhåller ledningsnäten
så att det håller lång tid framöver. I Vaxholm och Österåker tar vi även hand om
avfallet och driver återvinningscentralerna.
Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling för
människor och miljö i en snabbväxande region med en unik och skyddsvärd natur.
Vår modell – Roslagsmodellen – innebär att alla kommuner som anlitar Roslagsvatten
också är delägare i bolaget. I praktiken innebär det att invånarna i k ommunerna inte
bara är våra kunder, utan också våra ägare.
2021 var vi 182 medarbetare på Roslagsvatten. Tillsammans har vi försett
112 000 människor med friskt, gott och säkert dricksvatten. Vi har även sett till
att avfallet har blivit hämtat hos drygt 31 000 abonnenter.

”I praktiken
innebär det att
invånarna i
k
 ommunerna inte
bara är våra
kunder, utan
våra ägare.”
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Om redovisningen

Vi är Roslagsvatten

Det är svårt att göra bokslut över 2021 utan att få en känsla av déjà vu. Ännu en gång kommer vi från ett år i pandemins
tecken, och ännu en gång blickar vi framåt med stora förhoppningar – men lite visshet – om vad som väntar runt hörnet.

SAMTIDIGT KAN JAG med glädje konstatera att mycket är annorlunda idag jämfört med för 12 månader sedan, inte minst här på
Roslagsvatten. Trots den ovisshet och de utmaningar som våra
medarbetare har behövt hantera har vi under året tagit stora kliv
mot vår vision – att möjliggöra hållbara samhällen.

Vid vår ÅVC Brännbacken har vi infört nytt betalsystem för
företagskunder. Det ger oss ökade intäkter på cirka 1,5 miljoner
kronor årligen – och det är också en viktig del av arbetet mot
vår vision. För att klara den miljömässiga och sociala hållbar
heten b ehöver vi också klara den ekonomiska hållbarheten.

Ett stort och viktigt steg för oss på Roslagsvatten – och för
hela branschen – är det pilotförsök med HTC-biokol som vi
har påbörjat i Margretelund. Längre fram i den här rapporten
kan du läsa om resan mot Sveriges – kanske världens – första
slamfria reningsverk.

Precis som vid denna tid i fjol ser jag fram mot en tid utan
pandemi. Men det betyder inte att jag ser fram mot en tid utan
förändring. Tvärtom, jag ser fram emot ett år då vi på Roslagsvatten fortsätter att förändras med vår omvärld – och bidra till
positiv förändring i den!

Ett annat sätt som vi möjliggör hållbara samhällen är att underlätta för våra kunder att sortera och återvinna sitt avfall. 2021
har vi påbörjat byggandet av en ny modern återvinningscentral
(ÅVC) i Vaxholm och infört matavfallsinsamling på Tynningö
– det sista området på fastlandet. Nu finns möjligheten överallt
i båda våra kommuner!

Hållbara hälsningar
Christian Wiklund
Vd Roslagsvatten AB

”Trots den ovisshet och de utmaningar som våra medarbetare har behövt hantera har vi under året tagit stora
kliv mot vår vision – att möjliggöra hållbara samhällen”

HÅ LLBA RHE TSRA PPO RT 5 Å R SR ED OV I SN I N G 2 02 1
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VD-ord

Ett nytt Roslagsvatten för en ny tid!

Styrelseordförande

Stora förändringar i sikte
Roslagsvattens arbete handlar i mångt och mycket om att få vardagen att fungera för kunderna. Att det fortsätter 
komma rent vatten i kranen och att sopkärlen töms, till exempel. Men vid sidan av det som möter kunderna varje dag
pågår arbetet för fullt för att möjliggöra flera större och mer genomgripande förändringar de kommande åren.

står inför en fortsatt snabb tillväxt och
arbetar på olika sätt med att skapa förutsättningar för en hållbar
utveckling med nya bostäder och goda kommunikationer.
I Knivsta planeras exempelvis två helt nya hållbara stadsdelar
och i Vallentuna förväntas befolkningen fördubblas under de
närmaste 20 åren.
ALLA VÅRA KOMMUNER

Roslagsvatten spelar en nyckelroll när det gäller att skapa för
utsättningar för en god livskvalitet för allt fler människor och
samtidigt skydda viktiga naturvärden. Flera viktiga steg har
tagits i det arbetet under 2021.
Ett av de viktigaste och längst framskridna infrastruktur
projekten är det nya toppmoderna reningsverket i Margarete
lund, och under året har NCC kontrakterats för bygget. Ett
avtal har också slutits mellan Vaxholm och Österåker som
innebär att Vaxholm ansluts till det nya reningsverket. I och
med detta kommer alla reningsverk att läggas ned succesivt
i Vaxholm med förbättrad vattenkvalitet som följt.
Även i Knivsta och Ekerö har det tagits steg mot nya lösningar
för avloppsrening som möjliggör fortsatt hållbar samhälls
utveckling. För Ekerö fortsätter diskussionerna om anslutning

till Himmerfjärdsverket och Knivsta har under året fattat beslut
om anslutning till Käppala enligt Roslagsvattens förslag.
Detta kommer att ge en avsevärt förbättrad vattenkvalitet
i Knivstaån och Mälaren.
Även på avfallsområdet väntar genomgripande förändringar
– en sådan är att kommunerna senast 2026 tar över ansvaret
för allt förpackningsavfall. För att stärka förutsättningarna för
effektiv och hållbar hantering har Roslagsvatten under 2021
bland annat genomfört tester med så kallade smarta åter
vinningskärl som du kan läsa om i den här rapporten. Genom
en ny upphandling har vi också säkerställt att alla transporter
i kommunerna blir fossilfria från 2023.
Det här arbetet – precis som arbetet Roslagsvatten gör varje
dag för sina kunder – ett arbete som inte alltid syns och hörs.
Men det gör det inte mindre viktigt. Tvärtom – få saker är väl
så viktiga som att säkerställa att kretsloppet som har tjänat oss
i miljoner år fortsätter att göra det även imorgon.
Michaela Fletcher
Ordförande Roslagsvatten AB

”Alla våra kommuner
står inför en fortsatt snabb
tillväxt och arbetar på olika
sätt med att skapa
förutsättningar för en
hållbar utveckling.”
Michaela Fletcher
Ordförande Roslagsvatten AB

HÅ LLBA RHE TSRA PPORT 6 Å R SR ED OV I SN I N G 2 02 1

261

262

•

Mars: Startskott för ny återvinningscentral. I mars
startade den första etappen av bygget av en ny återvinningscentral i Blynäs i Vaxholm. Den nya återvinningscentralen
som invigs under 2022 kommer inte bara göra det lättare att
återvinna – den byggs också av återvunna material.

•

Juni: Nationell vattenkampanj. ”Det är bara vatten. Det
allra viktigaste vi har.” Det var budskapet när Roslagsvatten
tillsammans med 100 VA-organisationer och k ommuner
runtom i Sverige gick ut i en nationell kampanj för att öka
kunskapen om vår viktigaste naturresurs – vatten.

Nationell vattenkampanj
Juni

•

Juli: Minimeringsmästare sökes. I juli efterlyste Roslagsvatten deltagare till Minimeringsmästarna – en nationell
tävling för att inspirera till hållbar konsumtion och minskat
avfall. Sex hushåll i Österåker och Vaxholm har antagit
utmaningen och deltar tillsammans med oss i tävlingen som
startade i oktober 2021 och pågår till oktober 2022.

•

November: Uppströmsveckan. Vecka 46 lanserade vi
Uppströmsveckan – en vecka som fokuserar på det viktiga
uppströmsarbetet för att förbättra vattenkvaliteten i
reningsverken. Varje dag under veckan delade vi med oss
av tips för hur hushåll kan bidra till arbetet för renare vatten
i våra kommuner.

•

September: Revaq-certifiering av reningsverket
i Margaretelund. I september blev Margretelunds
avloppsreningsverk Revaq-certifierat. Revaq är ett frivilligt
certifieringssystem som syftar till att minska flödet av farliga
ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av
växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit.

•

November: Naturskyddsföreningen på besök i
Margaretelund. Reningsverket i Margaretelund fick fint
besök av Naturskyddsföreningen i Österåker som ville lära
sig mer om C-Greens s amarbete för att omvandla slam till
biokol. Läs mer på sidan 20.

Revaq-certfifiering av reningsverket i Margaretelund.
September

Naturskyddföreningen
på besök i Margareteund
November
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Uppströmsveckan
November

Smått & gott 2021

Smått & gott 2021

Att vattnet fortsätter komma i kranen. Att avfallet hämtas och så långt det är möjligt återvinns. Att det som spolas ned i toaletten
tas om hand och renas. Det där som inte syns, som många kanske inte ens vill tänka på – det är vad vi a rbetar med varje dag.

DET KAN LÅTA TRIVIALT , men det är ett stort och viktigt upp-

drag. I grunden handlar det om att bidra till ett fungerande
kretslopp i en av Sveriges vackraste och mest artrika skärgårdsmiljöer. Det handlar om att hela tiden utveckla nya och bättre
lösningar för att möta morgondagens behov för människor och
verksamheter i en av Sveriges mest snabbväxande regioner.
Det är det vi menar med vår vision:
Att möjliggöra hållbara samhällen.
Samtidigt tar vi oss an uppdraget med ödmjukhet, för vi kan
inte göra detta på egen hand. Allt arbete vi gör, gör vi med våra
kunder i fokus. De människor, företag och organisationer som
lever och verkar i våra fem kommuner. Det är bara tillsammans
vi kan göra de förändringar idag som krävs för att kretsloppet

ska fungera, inte bara för oss som är här idag utan även för våra
barn och barnbarn.
Roslagsvatten bildades 1989, som Sveriges första kommunägda
VA-bolag. Fem år senare skapades den så kallade Roslagsvattenmodellen som innebär att Roslagsvatten samägs av fem olika
kommuner. Alla kan dra nytta av bolagets samlade kompetens,
men betalar bara för de tjänster de använder. En modell som
sedan dess har varit vägledande för flera andra VA-bolag.
Mycket har hänt sedan starten, men vi har fortfarande
ambitionen att ligga i framkant och att vara en förebild och
inspirationskälla när det gäller att hitta nya effektiva sätt att
leverera vatten- avfalls- och avloppstjänster.

”Mycket har hänt sedan starten, men vi har fortfarande
ambitionen att ligga i framkant och att vara en förebild och
inspirationskälla när det gäller att hitta nya effektiva sätt
att leverera vatten- avfalls- och avloppstjänster.”
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Vårt uppdrag

Vårt uppdrag – ett fungerande kretslopp
i en av världens vackraste miljöer

Cirka 159 liter
kranvatten förbrukas
per person och dygn.

228 liter avloppsvatten renas, per
person och dygn.

199 mil vatten- & avloppsledningar

Kranvatt

en

Avl
o

Återbruk

Materialåtervinning

Produkter som kan
återanvändas.

Material som kan bli nya
produkter.

Vattenkvalitet

Vi tar årligen cirka 200
dricksvattenprover för att
säkerställa att vi levererar
god kvalitet.

svatten
pp

Illustrationen här intill visar hur vår affärsmodell fungerar.
Längre fram i den här rapporten kan du läsa mer om vad
arbetet mot ”Topp 5 om 5” innebär i praktiken. Exempelvis
om vårt arbete med morgondagens intelligenta VA-system,
om hur uppkopplade återvinningskärl visar vägen mot ett
hållbart skärgårdsliv och om Sveriges – kanske världens
– första slamfria reningsverk.

Slam från cirka 9 100
abonnenter med enskilda
avloppslösningar körs till
avloppsreningsverk.

Vårt uppdrag

En ledstjärna för det arbetet idag är det vi kallar ”Topp 5 om 5”
– ett övergripande verksamhetsmål som säger att vi till 2024 ska
vara ett av Sveriges fem främsta VA- och avfallsbolag.
I en snabbrörlig omvärld innebär det att vi behöver klara att
förändras snabbt – ställa om, justera och anpassa vår verksamhet
för att utveckla lösningar som är hållbara över tid. Och att vi har
strategier och arbetssätt som möjliggör den förändringsresan.

Dagvatten är regn- och
smältvatten som via diken
eller ledningar rinner ut i
sjöar och vattendrag.

Dagvatten

Avlopp

I våra avloppsledningar
passerar vatten från
cirka 112 000 personer
samt industrier och andra
kommersiella verksamheter.

Avfall

Näringsåtervinning

Energiåtervinning

Vårt Revaq-certifierade slam
återförs till produktiv odlingsmark,
drygt 1 000 ton under år 2021.

Matavfallet genomgår en rötningsprocess ur vilken biogas utvinns.
Under 2021 samlade vi in cirka
2 300 ton matavfall.

Deponi

Vattenverk

Det tar ca 12 timmar
att rena vattnet!

la

S

Avfall som inte kan återvinnas
eller återanvändas. Exempelvis
glas, porslin och isolering, som år
2021 uppgick till drygt 1 400 ton.
Slammet som inte är Revaqcertifierat går till deponi där
det nyttjas som sluttäckningsmaterial, cirka 800 ton år 2021.

m

Reningsverk

Efter rening i något av våra 25
avloppsreningsverk leds vattnet till
recipienterna Mälaren och Östersjön.

Vattenleverantörer

Vi köper dricksvatten från Norrvatten
samt Stockholm Vatten och Avfall.
Vattnet hämtas från Mälaren.

Mälaren & Östersjön
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”I en snabbrörlig omvärld
innebär det att vi behöver klara
att förändras snabbt – ställa om,
justera och anpassa vår
verksamhet för att utveckla
lösningar som är
hållbara över tid.”

Världen vi påverkar

Världen vi påverkar
Hur vi utför vårt uppdrag har en direkt påverkan på vardagen för Roslagsvattens 182 medarbetare och mer än 112 000 kunder.
Men vårt samhällsansvar sträcker sig betydligt längre än så – i både tid och rum.

Vem vi påverkar – våra intressenter
Roslagsvattens har fyra primära intressenter:

Våra kunder står i fokus för allt vi gör.
De påverkas varje dag av hur väl vi lyckas
med att leverera dricksvatten, att rena
avloppsvatten, att ta hand om dagvatten
och samla in hushållsavfall. Det är också
genom att underlätta för våra kunder att
agera hållbart som vi tillsammans kan
påverka den miljö vi bor och verkar
i idag och imorgon.

Våra medarbetare är den grundläggande
förutsättningen för att vi ska kunna
utföra vårt uppdrag. Som arbetsgivare
har vi ansvar för deras sociala och fysiska
arbetsmiljö.

Våra ägare är sju kommuner. De sätter
gemensamt riktlinjerna för vår verksamhet. Varje kommun påverkar också
verksamheten g enom att bestämma vilka
tjänster de vill att vi ska leverera till dem.

Våra leverantörer påverkar oss genom
hur de levererar sina varor och tjänster.
Genom våra inköp har vi också i olika
grad påverkan på våra leverantörer.

”Våra kunder står i fokus för allt vi gör.”
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Dessa intressentgrupper är de grupper
som vi har en direkt påverkan på och
som har en direkt påverkan på oss. Vår
indirekta påverkan sträcker sig betydligt
längre, både i tid (exempelvis framtida
generationer) och i rum (exempelvis
invånare i andra kommuner och regioner
kring Östersjön).

Roslagsvattens bedömning av hållbarhetsfrågor
(Oberoende av inbördes ordning)
Hållbarhetsområden
Kundernas hälsa och säkerhet

Ekonomi och affärsetik

Material

Energi

Miljö

Restprodukter och avfall, kretslopp

Utsläpp till vatten

Sociala förhållanden

Leverantörsbedömningar avseende
miljö och sociala förhållanden

Vatten och avlopp

Mänskliga rättigheter

Material och avfall från kunderna

Produktansvar

Betydelse för intressenter

En mer detaljerad redogörelse för arbetet med Roslagsvattens
väsentlighetsanalys finns i Årsredovisningen och hållbarhets
rapporten för 2020.

Utsläpp till luft

Ekonomiska resultat
Indirekt ekonomisk påverkan

Efterlevnad av lagar och andra
bindande krav

Hälsa och säkerhet
Utbildning och kompetensutveckling

Kundintegritet

Anställningsvillkor

Anti-korruption

Mångfald och jämställdhet

Föreningsfrihet och rätt
till kollektivavtal

Icke-diskriminering

Påverkan på och från området
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Världen vi påverkar

Hur vi påverkar – Väsentlighetsanalys
Varje år genomför Roslagsvatten en så kallad väsentlighetsanalys
för att avgöra vilka delar av vår verksamhet som är viktigast ur
hållbarhetssynpunkt. Diagrammet till höger visar resultatet av
den senaste väsentlighetsanalysen. Punkterna i det övre högra
hörnet är prioriterade frågor för vårt hållbarhetsarbete – frågor
som bedöms ha både stor betydelse för våra intressenter och stor
betydelse och möjlighet att påverka för Roslagsvatten.

Världen vi påverkar

Roslagsvatten och de globala hållbarhetsmålen
Roslagsvattens främsta påverkan sker i vårt närområde. Men
det arbete vi gör och den påverkan vi har är också en pusselbit
i någonting större. Precis som alla länder, organisationer och
individer så har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar global
utveckling som det definieras i Agenda 2030. Vi har identifierat
att vi påverkar 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen, men att
vårt arbete främst knyter an till fyra mål.

”Precis som alla stater, organisationer
och individer så har vi ett ansvar för att
bidra till en hållbar global utveckling”
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Världen vi påverkar

Avfallstrappan

Roslagsvatten arbetar för att minimera miljöpåverkan från avfall utifrån den så k allade
avfallstrappan eller ”avfallshierarkin”. Den anger en hierarki för i vilken ordning
olika metoder för att behandla avfall bör användas. Avfallstrappan grundar sig på
EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Principen är också införd
i svensk lagstiftning.

Vi hanterar
avfallet för 31 173
hushåll i Österåker
och Vaxholm.

HÅ LLBA RHE TSRA PPORT 1 4 Å R SR ED OV I SN I N G 2 02 1

269

Roslagsvatten har mer än 112 000 kunder i de fem kommuner där vi verkar – en siffra som stiger år från år i takt med att kommunerna växer. I en region i snabb
förändring ställs också krav på att VA-utvecklingen ligger i framkant. Här är en sammanfattning av det viktigaste som hänt i våra kommuner under 2021.

INVÅNARNA I ROSLAGSVATTENS fem kommuner är inte bara
bolagets kunder – utan i förlängningen också dess ägare. Det
dagliga arbetet för Roslagsvattens kommunansvariga h
 andlar
om att skapa förutsättningar för en fungerande vardag för
kommuninvånare och samtidigt möjliggöra kommunernas
långsiktiga tillväxt och hållbara utveckling.

Förutom en ökande befolkning har kommunerna många
gemensamma nämnare, bland annat att många stora detalj
planer nyligen har antagits. Det ställer inte minst krav på att
VA-systemen moderniseras och kan hålla en hög kapacitet.
Ekerö
Tillsammans med kommunen har Roslagsvatten påbörjat arbetet med en strategisk VA-utbyggnadsplan, som ska användas för
att få bättre överblick över var kommunen vill bygga och när.
Planen gör det möjligt för Ekerö kommun och Roslagsvatten att
bättre kunna planera den strategiska utbyggnaden av kommunen ur ett VA-perspektiv. Samtidigt har kommunen börjat med
exploatörsdrivna detaljplaner, med förhoppningen att det ska
kunna öka byggnadstakten i kommunen, vilket kan komma att
medföra ökad utbyggnadstakt av VA.
Reningsverket Ekebyhov närmar sig maxkapacitet och Ekerövattens styrelse har gett Roslagsvatten i uppdrag att fortsätta
arbetet med att förbereda en anslutning till SYVAB:s nät i syd-

västra Stockholmsregionen. Kommunstyrelsen har beslutat att
återuppta medlemsansökan till SYVAB och kommunstyrelsens
ordförande har under hösten skickat in en anmälan om intresse
om medlemskap i SYVAB.
Kommunens näst största reningsverk, Kungsberga, håller på att
byggas ut och ska stå klart under Q1 2022, något som möjliggör
en utbyggnad av VA-nätet på norra Färingsö. Spaden har också
satts i backen för detaljplanen Ekerö Strand som kommer bli en
del av nya Ekerö centrum.

”Den strategiska VA-planen kommer att ge
oss många svar och effektivisera vårt arbete.”
Fia Pettersson, kommunansvarig, Ekerö

Österåker
Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möta
det stora framtida behovet i kommunen. Verket ska byggas på
tomten för nuvarande Margretelunds reningsverk och när det
nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner. Under
2021 har också en ny och viktig överföringsledning för västra
Åkersberga startats upp och en förprojektering påbörjats.
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Arbetet med tre stora planprogram pågår i Österåker och står
för antagande under 2022 och 2023. Samtidigt pågår genomförandet av planprogram Åkersberga centrum. Mer än tusen
lägenheter är på gång i varje planprogram, bland annat flera
nybyggnationer västerut och söderut längs Roslagsbanan i linje
med Sverigeförhandlingen.
Kapacitetsbrist gör att två av Österåkers reningsverk –
Margretelund och Mellansjö – måste byggas ut. Reningsverket
i Linanäs har problem med inläckage i området. Här ska alla
pumpstationer bytas under 2022 för att säkra upp systemet
och minska inläckage.
Åkersberga centrum ska byggas om, vilket ställer höga krav på
Roslagsvatten. Gamla VA-systemet ska bytas ut och anpassas till
den nya bebyggelsen samtidigt som VA-systemet ska vara i drift.

”Det är viktigt ur VA-hänseenden att
kommunen i möjligaste mån planerar
bostadsbyggandet i rätt ordning, så man inte
börjar med den plan som ligger längst bort.”
Ulf Kjellberg, kommunansvarig, Österåker

Fem kommuner

Fem kommuner – 112 000 uppdragsgivare

Fem kommuner

Vaxholm
En överföringsledning ska anläggas från Vaxholm till nya
reningsverket i Margretelund i Österåker – ett arbete som tagit
ett stort steg framåt. Projektet ska vara klart 2026 och då ska
Blynäs reningsverk läggas ner. Beslut har också fattats om att
förbereda för en nedläggning av Kullön med omkoppling till
nya reningsverket i Margretelund. VA-utbyggnaden på Skarpö
har blivit klar efter flera års arbete. Projektet möjliggör att cirka
240 fastigheter kan ersätta sina enskilda avloppsanläggningar
och ansluta till det allmänna reningsverket, med bättre rening
som följd.
Projekt Norrberget har dragit igång, där det ska byggas
200–300 nya lägenheter, inklusive äldreboende. Roslagsvatten
är en del av genomförandet och har under året påbörjat arbetet
med att möjliggöra områdets VA-anslutning. En utredning har
tagits fram för att se vilka åtgärder som kan göras i Johannesbergsparken för att minska utsläpp från dagvatten.

”Ombyggnation av Vaxholms kajer behöver
ske för att de är uttjänta. I samband med
det ska dagvattenhanteringen i området
förbättras för att minska utsläppen.”
Terees von Stedingk, kommunansvarig,
Vaxholm och Knivsta
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Vallentuna
Vallentuna kommun förväntas fördubbla sin befolkning de
närmsta 20 åren vilket ställer krav på infrastruktur
och investeringar.

För att möjliggöra Knivsta kommuns utvecklingsplaner i Alsike
behöver även kapaciteten i ledningsnätet mellan Knivsta samhälle och Alsike förbättras. Utredning av behoven har påbörjats
– och nästan slutförts – under 2021.

En revidering pågår av VA-planen, så att den ska gå ihop
med kommunens bebyggelseplan. Arbetet ska slutföras och
presenteras under 2022.

Ett nytt forum har skapats för att diskutera VA-frågor över
ansvarsgränserna, där Knivstas olika enheter, inklusive miljökontoret och Roslagsvatten, deltar.

”VA-utbyggnaden på Genvägen,
Margaretha-hemmet och Centrala Ängby
gick in i slutfasen i slutet av 2021.”
Terees von Stedingk, kommunansvarig,
Vaxholm och Knivsta

Arbete pågår även med att förbättra dagvattenflödet till
Vallentunasjön, kommunens största sjö. Vattnet måste renas
innan det rinner ut i sjön, vilket är ett stort samordningsprojekt
mellan kommunen och Vallentunavatten.

Vallentuna har gjort en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om en förtätning längs Roslagsbanan. Tre stora detalj
planer har vunnit laga kraft och Roslagsvatten måste dels bygga
ut det allmänna VA-nätet, dels skapa kapacitetsförbättrande
åtgärder i systemet för att förtätningen ska vara möjlig.

”Under året har vi jobbat med projekteringen
för våtmarksparken – en större park som består
av flera dammar som hanterar dagvattnet
i Vallentuna tätort. Det är ett viktigt
projekt för Vallentuna.”
Aida Ericsson, kommunansvarig, Vallentuna
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Fem kommuner

Knivsta
Beslut har fattats i kommunfullmäktige om att ansöka om
medlemskap i Käppalaförbundet, vilket innebär att man får
tillgång till mer avloppsreningskapacitet. Mellan Norrvatten
och Uppsalavatten pågår ett samarbetsprojekt för att ta fram
en förstudie med syftet att på sikt koppla ihop de båda dricks
vattensystemen och möjliggöra reservkapacitet åt v arandra.
Detta skulle skapa större driftsäkerhet för Knivsta, som i dag
bara har en enkel vattenledning in i kommunen.
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Återvinningskärl som själva berättar när de ska tömmas – de är en av de nyheter som Roslagsvatten har testat under året i arbetet för bättre och mer hållbar avfallshantering i skärgården.
– Jag räknar med att vi kommer att få se ett helt nytt system för avfallshantering under de närmaste åren, berättar Peter Nyström, chef för avfall och miljölogistik på Roslagsvatten.

UNDER 2021 HAR Roslagsvatten placerat ut ett antal smarta
avfallsbehållare på öar i Vaxholms och Österåkers kommun.
Avfallsbehållarna har inbyggda sensorer som skickar data
till en webbsida där Roslagsvatten i realtid kan se när de
behöver tömmas.

– Genom att arbeta datadrivet kan vi se till att hämta avfallet
i rätt system vid rätt tid. Då kan vi både ge bättre service och
spara energi. Vi har till exempel kunnat se att avfallsbehållaren
ibland bara hinner fyllas till 20 procent när vi tömmer efter ett
fast schema, förklarar Peter Nyström.
Projektet med smarta avfallsbehållare är ännu så länge på
pilotstadiet, under 2021 har de testats på 12 platser runtom
på skärgårdsöarna. På några års sikt ser dock Peter Nyström
att uppkopplade återvinningskärl som berättar när de behöver
tömmas kommer att vara standard.
– Vi vill vara med och driva utvecklingen mot framtidens
hållbara avfallslösningar, och det här är en del av det arbetet.
På öarna finns ju inte bara en särskilt skyddsvärd natur, här finns
också logistiska begränsningar som tvingar oss att tänka nytt.
För att ytterligare minska miljöpåverkan från tömningen har
Roslagsvatten också under 2021 genomfört en ny upphandling
avseende insamling av mat- och restavfall på fastlandet som

”Vi kommer att behöva arbeta tillsammans
– vi som kommunalt bolag samt boende och
markägare – för att skapa ännu bättre och mer
attraktiva återvinningslösningar.
Peter Nyström, chef för avfall och miljölogistik
på Roslagsvatten.

innebär att alla avfallstransporter i Österåker och Vaxholm
kommer att vara fossilfria från 2023.
På lite längre sikt ser Peter Nyström framför sig ett helt nytt
system för avfallshantering. Enligt ett nytt regeringsförslag ska
kommunerna från senast 2026 ta över insamlingsansvaret för
förpackningar från producenterna som har det idag. Något
som förändrar förutsättningarna i grunden – och som innebär
särskilda utmaningar på skärgårdsöar där det i princip inte finns
någon kommunal mark.
– Vi kommer att behöva arbeta tillsammans – vi som kommunalt bolag samt boende och markägare – för att skapa ännu bättre och mer attraktiva återvinningslösningar. Under 2021 har vi
rest kors och tvärs över öarna med vår insamlingsentreprenör
och tittat på förutsättningar för att samla in restavfall, matavfall,
tidningar och förpackningar på mer effektiva sätt, berättar
Peter Nyström och fortsätter:
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– Om Sverige ska nå sitt mål att 75 procent av allt matavfall ska
bli till biogas och biogödsel kommer vi att behöva se helt nya
systemlösningar de kommande åren. Alla vi som är en del av
hanteringen kommer att behöva bidra. Men jag är optimistisk
– vi ligger bra i fas!

Hållbarhet i förändring

Smarta återvinningskärl för ett hållbart skärgårdsliv

Roslagsvattens nya avloppsreningsverk i Margretelund kan bli världens första slamfria reningsverk.
I ett nytt pilotprojekt omvandlas avloppsresterna till biokol istället för illaluktande slam.
– Det här minskar vår klimatpåverkan med 80 procent, säger projektledaren Aleksandra Lazic.

DET NYA RENINGSVERKET i Margretelund i Österåkers kommun
ska stå färdigt 2026, men redan innan dess är ambitionen att
den nya tekniken ska vara i full drift. Den kallas hydrotermisk
karbonisering (HTC) och innebär att det våta slammet som blir
kvar efter att avloppsvattnet har renats omvandlas till en fast
produkt, HTC-biokol.

Tekniken har tagits fram av det svenska miljöteknikföretaget
C-Green och är i princip en kopia på naturens sätt att bryta ner
organiska föreningar. Med högt tryck och värme omvandlas
slammet till vatten och HTC-biokol, vilket ger stora miljöoch klimatfördelar.

”Det här minskar
vår klimatpåverkan
med 80 procent”

Med den nya teknik som utvecklas för reningsverket
i Margaretelund omvandlas avloppsrester till biokol i
stället för illaluktande slam.
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Hållbarhet i förändring

Bygger slamfritt reningsverk – kan bli världens första

Vanligtvis ”hygieniseras” slammet under sex månader för att
kunna användas som gödsel på exempelvis åkrar – en lång
process, som bland annat säkerställer att det inte finns kvar
virus eller bakterier i slammet.

Pilotprojektet inleddes i november 2021 och avslutas
våren 2022.
– Det här kan bli världens första slamfria reningsverk
– i alla fall det absolut första i Sverige. Det känns väldigt roligt,
säger Aleksandra.

– Den processen släpper ut väldigt stora mängder metan och
lustgas, vilket ger stor miljöpåverkan. Med HTC-processen
får vi en hygieniserad produkt direkt, säger Aleksandra.
HTC-biokolet minskar även risken för övergödning.
– Biokolet är torrt och fast, vilket gör att det släpper ut näringsämnen väldigt långsamt när det placeras ut på åkrarna. På så
vis har grödorna möjlighet att plocka upp all näring så den inte
hamnar i våra vattendrag, säger Aleksandra.
Den nya tekniken minskar även antalet transporter. I vanliga fall
körs lastbilar fram och tillbaka två gånger i veckan till reningsverket för att transportera bort slam. Med biokolet minskar
transporterna med 70 procent.
– Den nya tekniken ger väldigt många miljöfördelar. Dessutom
kommer vi också åt ytterligare ett problem – lukten. Slammet
är ibland illaluktande och det kan störa de som bor i närheten
av våra reningsverk. Biokolet luktar i princip ingenting alls,
säger Aleksandra.

Naturskyddsföreningen i Österåker
arbetar aktivt för att värna miljö och
natur i kommunen. Här är de på
studiebesök i Margretelund för att lära
sig mer om HTC-pilotanläggningen och
tankegångarna bakom C-Greens och
Roslagsvattens samarbete.
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”Det här kan bli världens första
slamfria reningsverk”

Hållbarhet i förändring

– Med den här tekniken kan vi minska vår klimatpåverkan
betydligt. Vi räknar med att minska koldioxidutsläppen med
hela 80 procent, säger Aleksandra.

– Att inte behöva rondera innebär betydligt färre onödiga
resor. Dessutom ska de få resor vi måste göra köras med elbil.
Målsättningen är att vår miljöpåverkan ska vara noll, Om det
ändå skulle uppstå ett läckage underlättar det smarta systemet
för oss att hitta läckan – och att hitta den snabbt. Vi ska känna
till problemet innan någon annan gör det. När kunden ringer
ska redan Roslagsvatten ha en åtgärdsplan och kunna återkoppla
om framdriften av den.

Roslagsvatten planerar att införa ett smart ledningssystem för vatten och avlopp.
Om allt går vägen kan de första tekniska detaljerna köpas in i början av 2022.
– Målsättningen är att vi inte ska ha någon miljöpåverkan alls, säger Robin Trankell,
produktionsteknikchef på Roslagsvatten.

vattenförsörjning av dricksvatten
samt avloppsvatten i ett stort rörsystem under jord som är
utrustat med både it-system, pumpstationer och reningsverk.
Till avloppsvatten räknas använt vatten som kommer från
hushåll, industrier eller andra verksamheter. I avloppsvatten
från hushåll finns näringsämnen som kväve och fosfor samt
olika bakterier. När kväve och fosfor hamnar i sjöar, vattendrag
och hav bidrar det till övergödning och syrebrist. Med andra
ord är det väldigt viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar
bra. Det är också viktigt att vattenledningarna inte läcker
– ett läckage kan innebär energiförluster men också ett onödigt
råvattenuttag och kemikalieförbrukning vid framställning
av dricksvatten.
ETT VA-SYSTEM HANTERAR

Ett av Roslagsvattens mål är att veta hur effektiv hanteringen
av dricksvatten är.

Nu arbetar Roslagsvatten för att införa ett intelligent VA-
system, ett system med autonoma funktioner som fattar egna
beslut på insamlad data. Till exempel ska ledningsnätet själv
kunna larma om läckage och risker för föroreningar i framtiden.
Ett annat användningsområde är smart underhåll. Systemet ska
också själv kunna berätta hur det mår och varna innan något går
sönder, vilket minimerar driftstörningar. I och med att arbetsordrar och reservdelsinköp görs automatiskt försvinner exempelvis
behovet av rondering för att kontrollera statusen på pumparna
– och det krävs inte heller något stort lager av reservdelar.
– Viktigt med smart underhåll är bland annat att tänka på
hela livscykelkostnaden, alltså LCC, för att minimera onödiga
kostnader och fatta korrekta ekonomiska, miljömässiga och
psykosociala beslut framöver, säger Robin och fortsätter:
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– Om vi köper in hundra tusen kubikmeter dricksvatten och
skickar det till konsumenterna – och sedan renar hundra tusen
kubikmeter vatten i våra reningsverk. Ja, då är vi hundra p
 rocent
effektiva – inget vatten har läckt och det har inte kommit in
något onödigt i vattnet som gör att vi måste rena i onödan. Det
kan vi uppnå med ett smart, stabilt och hållbart VA-system,
säger Robin Trankell.
Just nu jobbar Roslagsvatten med att hitta leverantörer av
alla tekniska delar till det intelligenta VA-systemet. En stor
upphandling avslutas under första kvartalet 2022 och då är
förhoppningen att mycket av tekniken ska ha köpts in.
– Snart kan vi börja se resultat, säger Robin Trankell.

Hållbarhet i förändring

Miljöpåverkan ska bli noll
– med smart VA-system

Roslagsvattens medarbetarstipendium Nya Pärspektiv ges till den medarbetare som under året visat stort engagemang och samtidigt
gjort något extra för Roslagsvattens utveckling. Årets stipendium 2021 gick till Lina Cheung, inköpschef.

MOTIVERING: Lina är en värdig vinnare av årets Nya Pärspektiv.
Med målmedvetenhet har hon arbetat med att utveckla Roslags
vattens inköpsstrategi och tillsammans med sitt team bidragit
till att inköp nu sker planerat istället för impulsstyrt. Samtidigt
har hon ökat kostnadsmedvetenheten på Roslagsvatten vilket har
inneburit enorma kostnadsbesparingar. Hon bidrar inte bara med
inköpsstrategier utan är en omtyckt ledare som bidrar aktivt till
samtliga av Roslagsvatten värderingar. Utöver inköpstrategier är
hon en inkluderande medarbetare som gärna delar med sig av sin
kunskap må det vara botanik eller inredning.

Hur kändes det att få priset?
Jag blev först jättechockad! Det trodde jag faktiskt inte. Men jag
kände mig såklart också väldigt stolt, både för mig och för hela
mitt teams skull. Även om jag är inköpschef arbetar vi ju med
att driva den här förändringen tillsammans. Så det är verkligen
jättekul att vi har blivit uppmärksammade i det arbetet.
Vad jobbar du med på Roslagsvatten?
Jag arbetar både operativt och strategiskt. Jag kvalitets
säkrar bland annat underlag och arbetar med strategier och
utvecklingsmodeller. Jag utvecklar exempelvis strategier för
hur vi kan arbeta med inköp utifrån våra beställares behov.
Jag följer även upp nyckeltal, planerar inköp och delegerar
vilka upphandlingar som ska göras.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Personligen tycker jag att förändringsarbete och att jobba med
inköpsstrategier är jättekul. I och med att verksamheten är så
pass bred har vi så många olika behov att förhålla oss till vilket
jag upplever som väldigt berikande. Det är ett väldigt roligt
och inspirerande jobb.
Sist men inte minst är ju såklart det bästa med mitt jobb att jag
har ett så otroligt härligt och proffsigt team med mycket energi
och som brinner för inköp. Det är fantastiskt att få jobba på ett
företag där jag får tillfälle att arbeta med förändringsfrågor på
den här nivån. Jag ser så många möjligheter framåt för hur vi
kan fortsätta utveckla Roslagsvattens inköp.

”Det är fantastiskt att få jobba på ett
företag där jag får tillfälle att arbeta med
förändringsfrågor på den här nivån.”
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Medarbetare i fokus

Medarbetarstipendium Nya Pärspektiv

I de områden där Roslagsvatten verkar finns några av världens vackraste miljöer. Vi har en viktig roll när det gäller
att säkerställa att det kretslopp som har tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb, så att även våra barn
och barnbarn kan ta del av den miljön. Här redovisas några viktiga händelser och nyckeltal gällande Roslagsvattens
miljöpåverkan 2021 när det gäller dricksvatten, avlopp och avfallshantering.

Miljö och ekologisk hållbarhet – viktiga händelser 2021
Nya mål för minskad användning av fossila drivmedel
samt minskad energiförbrukning
Under 2021 antog Roslagsvatten nya mål för att öka takten
med att minska energianvändningen och klimatpåverkan.
Målen är följande:
• 20 % lägre elanvändning inom VA-verksamheten per
VA-ansluten person 2026.
• 40 % lägre CO2-utsläpp från VA-verksamheten per
VA-ansluten person 2026.
• Fossilfri insamling av kommunalt avfall 2025.
För samtliga mål är basåret 2020, och gäller den egna
verksamheten.
Ett steg mot målet om fossilfri avfallsinsamling togs vid halvårsskiftet då HVO introducerades istället för diesel i sopbilarna.
Under året genomfördes också upphandling av insamling av
rest-och matavfall med start 1 april 2023. Från detta datum
kommer därmed all insamling, på fastlandet, att vara fri från
fossilt koldioxid i både Österåkers kommun samt Vaxholms stad.

Kartläggning av miljöaspekter
Under 2021 har Roslagsvatten genomfört en genomgripande
kartläggning av var bolagets största miljöpåverkan finns. I nästa
avsnitt kan du läsa om resultatet av kartläggningen.
Revaq-certifiering av reningsverket i Margaretelund
Tidigare har Roslagsvatten haft två Revaq-certifierade avlopps
reningsverk: Knivsta och Ekebyhov, men nu har vi även
erhållit ett certifikat för reningsverket i Margretelund efter en
certifieringsprocess som pågått sedan våren 2021. För att bli
Revaq-certifierat behöver reningsverket bedriva ett aktivt och
strukturerat uppströmsarbete. Det innebär att vi arbetar för att
stoppa miljögifter redan vid källan – så att det aldrig hamnar i
vårt vatten.
Hållbarhetscertifiering av det nya reningsverket
Samtidigt som det nuvarande reningsverket vid Margaretelund
har Revaq-certifierats pågår arbetet för fullt med att planera
det nya reningsverk som ska byggas på platsen. Som ett led i att
bidra till en hållbar utveckling har Roslagsvatten beslutat att

HÅ LLBA RHE TSRA PPORT 2 4 Å R SR ED OV I SN I N G 2 02 1

279

arbeta för att projektet med bygget av det nya reningsverket ska
bli certifierat enligt CEEQUAL. CEEQUAL är ett internationellt evidensbaserat hållbarhetscertifieringssystem för projekt
för mark, anläggningar, infrastruktur och offentliga miljöer.
CEEQUAL hjälper oss mäta och bedöma vår miljöprestanda
samt att nå uppsatta miljömål och välja rätt ur hållbarhets
synpunkt och därmed minska miljöpåverkan. Systemet
inkluderar även socialt ansvarstagande vilket är något som är
viktigt då vår anläggning berör många människor.
Arbetet med certifieringen påbörjas redan nu under planeringsfasen och kommer att omfatta även projekterings- och bygg
fasen. Läs mer om det nya reningsverket på sidan 20–21.

Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – viktiga händelser 2021

Mot ”Sveriges lättaste soppåse”
Tynningöborna i Vaxholms stad erbjuds nu matavfallsinsamling
vilket är ett viktigt steg i vårt uppdrag att ha Sveriges lättaste
soppåse. Samtidigt har en översyn under året av avfallstaxorna skett med syfte att bidra till en mer hållbar hantering
av kommunalt avfall. Detta innebär bland annat att taxan
ska stimulera till ytterligare utsortering samtidigt som 
sommar- och veckoabonnemangen har ändrats för att minska
onödig körning.
Avfallsföreskrifterna har setts över i både Österåkers kommun
samt Vaxholms stad. Föreskrifterna har uppdaterats i enlighet
med dagens standard med nuvarande lagar och regler.
Ny återvinningscentral med hållbarhet i fokus
Under 2021 påbörjades nybyggnationen av Eriksö återvinningscentral, som kommer att stå klar våren 2022.
Återvinningscentralen kommer att erbjuda ett helt nytt återbrukshus och fler fraktioner än tidigare. Därigenom minskas
miljöpåverkan samtidigt som servicen till boende förbättras
genom utökad tillgänglighet och förbättrad genomströmning.
Centralens materialval och utformning är också utvalda med
fokus på återbruk och effektivt hushållande med resurser.

under 2021 och kommer att erbjudas kunder under 2022. En
automatisering av faktureringen för företagskunder har även
införts, vilket har genererat mer intäkter under 2021.
Mot framtidens avfallslösningar i skärgården
Kartläggning av skärgården påbörjades under året då Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av förpackningar och utsorteringen av matavfall även i skärgården. Arbetet ska generera
underlag till beslut av systemval (dvs hur kunderna kommer att
kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.
Vidare genomfördes en pilotstudie med smarta sensorer i markbehållare som ska indikera fyllnadsgraden. Förhoppningen är
att i framtiden kunna effektivisera och minska transporterna vid
upphämtning av kommunalt avfall. Läs mer om detta arbete
på sidan 19.
Överskridet gränsvärde i Österåker
Under året har underhållsarheten och kapacitetshöjande
åtgärder påverkat reningsprocessen. Dessa arbeten tillsammans
med driftstörningar har medfört att gränsvärdet för fosfor och
för kväve har överskridits.

Under 2021 har också Brännbackens återvinningscentral fått
ny belysning vilket har medfört en stor energieffektivisering.
Samtidigt erbjuds numer fraktionen planglas för att i längden
öka materialåtervinningen. Plaståtervinning har upphandlats
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För att kunna bedriva en verksamhet som tar hänsyn till omvärlden måste vi alla känna till hur vi påverkar vår
omgivning. Under året har vi gjort en kartläggning över var vi påverkar vår omgivning som mest, på ett negativt
sätt. Det ger oss förutsättningar att bli bättre och uppnå visionen ”vi möjliggör hållbara samhällen”.

ATT IDENTIFIERA OCH revidera verksamhetens betydande
miljöaspekter och att ständigt arbeta för förbättringar är krav
i ISO-standarderna 14001 och 9001 som vårt miljö- och
kvalitetsledningssystemet bygger på, men framför allt viktigt
för att vi ska kunna uppnå vår vision.

Miljöaspekterna ska därmed årligen uppdateras, genom
diskussioner och utvärdering, i forum som exempelvis puls,
arbetsmöten och workshops. Våra betydande miljöaspekter ska
utgöra en av grundpelarna i verksamhetsplaneringen. Resultatet
av arbetet under 2021 är att vi identifierat fyra miljöaspekter
som de viktigaste att arbeta med. Dessa är:
•

•

Utsläpp från aktiviteter som genererar växthusgaser.
Denna miljöaspekt kan vi minimera genom att exempelvis tanka drivmedel som består av så stor andel förnybart
ursprung som möjligt (egna och entreprenörers), kravställning i upphandlingar, utvärdera reningsverk utifrån klimatavtrycket från processdelar (starta med nybyggnationer).
Bräddningar från ledningsnät och reningsverk. Denna
miljöaspekt kan vi minimera genom att förbättra över
vakningen av pumpstationerna och minska mängden
tillskottsvatten i ledningsnät. Under 2021 har vi

även installerat reservkraftverk på ett par av de största
pumpstationerna i våra kommuner.
•

Energianvändning. Denna miljöaspekt kan vi mini
mera genom att exempelvis utvärdera energiförbrukningen
och identifiera effektiviseringsområden, optimera drift av
anläggningar och pumpstationer, införa energilösningar för
att återanvända och nyttja energi effektivt.

•

Resursförbrukning. I dagsläget har vi svårt att bedöma
vår egen resursförbrukning i vissa avseenden. Vi behöver
tydligare kartlägga dricksvattensvinn, tillskottsvatten,
lagerföring och förvaring av material.

De fyra punkterna ovan har en påverkan på vår miljö och
därför tar vi hänsyn till dessa när vi sätter mål och planerar vår
verksamhet. Lyckas vi förbättra oss i de frågorna så är vi på god
väg att leva upp till vår vision.

”Lyckas vi förbättra oss på de
fyra punkterna ovan, då är vi på god
väg att leva upp till vår vision.”
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Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet
– kartläggning av betydande aspekter

Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – 2021 i siffror
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Avloppsrening

Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – 2021 i siffror
Avfallshantering

2021

1012
ton

2020

827
ton

Återvinningscentral: 2 st

Revaq-certifierat slam, (torrsubstans). 100 % av vårt
Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark.
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Återvinningsfärja: 1 st

Miljöpåverkan
Material (slam och avfall) för Vaxholm och Österåker
2021

2020

2019

Behandlingsmetod

Underlag
Antal abonnenter1

Österåker: 24 447
Vaxholm: 6 726
Totalt: 31 173

Österåker: 23 824
Vaxholm: 6 560
Totalt: 30 384

Österåker: 23 297
Vaxholm: 6 431
Totalt: 29 728

–

Österåker: 13 413
Vaxholm: 2 868
Totalt: 16 281

Österåker: 11 982
Vaxholm: 2 135
Totalt: 14 117

Österåker: 10 836
Vaxholm: 2 096
Totalt: 12 932

–

Abonnenter i skärgården
sommartid

Österåker: 1 310
Vaxholm: 473
Totalt: 1 783

Österåker: 1 335
Vaxholm: 487
Totalt: 1 822

Österåker: 1 282
Vaxholm: 486
Totalt: 1 768

–

Året-runt-abonnenter
i skärgården

Österåker: 208
Vaxholm: 171
Totalt: 379

Österåker: 212
Vaxholm: 162
Totalt: 374

Österåker: 246
Vaxholm: 163
Totalt: 409

–

Matavfallsabonnenter1

Enskilda avloppsanläggningar

8 8773

9 081

7 659

–

Enskilda avloppsanläggningar
som töms med båt

1 567

1 486

1 418

–

Avfallsfraktioner
(båda kommunerna)
Matavfall båda kommunerna

2 347 ton

1 883 ton

Materialåtervinning

Brännbart avfall

9 684 ton

9 745 ton

9 558 ton

Förbränning

Slam från enskilda avlopp

20 410 ton3

23 573 ton3

26 439 ton

Materialåtervinning

Träavfall

4 139 ton

3 858 ton

3 777 ton4

Upparbetas till bränsle

Trädgårdsavfall

2 816 ton

3 038 ton

1 407 ton

Kompostering

Fyllnadsmassor

2231 ton

1 749 ton

1 266 ton

Materialåtervinning

2

2 151 ton

2

4

Deponi
(glas, porslin, isolering)

1 383 ton

1 156 ton

906 ton4

Deponi

Brännbart grovavfall

2 137 ton

2 194 ton

2 457 ton4

Upparbetas till bränsle

Wellpapp

496 ton

355 ton

319 ton

Materialåtervinning

Asbest

0 ton

26 ton

13 ton4

Deponi

Tryckimpregnerat trä,
tungmetaller

1 080 ton

1 204 ton

735 ton4

Förbränning

Gips

508 ton

398 ton

341 ton4

Återvinning

Textil

143 ton

207 ton

183 ton4

Återvinning/
återanvändning

Farligt avfall

191 ton

214 ton

202 ton4

Återvinning eller
destruering

Metall

1 191 ton

1 536 ton

1 163 ton4

Materialåtervinning

Gummidäck med fälg

64 ton

87 ton

56 ton

Materialåtervinning

Elektronik

753 ton

780 ton

4

4

694 ton

5

Materialåtervinning

6

Anläggningar

2021

2020

2019

Återvinningscentraler

2

2

2

Återvinningsfärja (skärgården)

1

1

1
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Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – 2021 i siffror

Miljöpåverkan
Material (vatten & avlopp) för samtliga kommuner
2021

2020

2019

Längd dricksvattenledningar, alla kommuner

82,3 mil

81,8 mil

Längd spillvattenledningar (från avloppsledningar)

82,8 mil

81,4 mil

Inkommande mängder totalfosfor till våra fyra största
reningsverk

44 ton

46 ton

42 ton

81,2 mil

Inkommande mängder totalkväve till våra fyra största
reningsverk

317 ton

292 ton

356 ton

80,6 mil

Utgående mängder BOD från våra fyra största reningsverk

42 ton

33 ton

38 ton

Utgående mängder totalfosfor från våra fyra största
reningsverk

2,4 ton13

1,2 ton

1,6 ton

Utgående mängder totalkväve från våra fyra största
reningsverk

132 ton

109 ton

120 ton

Underlag

Längd dagvattenledningar, alla kommuner

34,4 mil

34,3 mil

34,1 mil

Antal reningsverk, alla kommuner

25

25

25

Antal anslutna personer till det allmänna spillvattenförande
ledningsnätet i kommunerna

112 007 7

110 0007

109 0007

Antal anslutna personer till det allmänna
dricksvattenledningsnätet i kommunerna

Totala mängder slam från våra fyra största reningsverk

1 798 ton TS

1 926 ton TS

1 775 ton TS

112 007 7

110 0007

109 0007

Totala mängder Revaq-certifierat slam

1012 ton TS

827 ton TS

721 ton TS14

Kunder anslutna till spillvatten

23 6598

24 4288

24 1668

Kadmium/fosforkvot Margretelunds reningsverk

17,8 mg/kg

18,7 mg/kg

19,8 mg/kg

Antal provpunkter på dricksvatten, alla kommuner

70

70

67

Antal klagomål på dricksvattenkvalitet

53

27

Antal provtagningar på dricksvatten

202

Antal analysresultat på dricksvatten som bedömts tjänligt
med anmärkning

14

14

Kadmium/fosforkvot Knivsta reningsverk

14 mg/kg

15 mg/kg

14 mg/kg

24

Kadmium/fosforkvot Blynäs reningsverk

17,3 mg/kg

19,9 mg/kg

18,9 mg/kg

203

202

Kadmium/fosforkvot Ekebyhovs reningsverk

22,3 mg/kg

20,3 mg/kg

21 mg/kg

23

27

26

Antal analysresultat på dricksvatten som bedömts otjänligt

011

011

011

Elever som besökte Roslagsvatten

012

2512

257

Liter dricksvatten per person och dygn

159

Dricksvatten inköpt från Norrvatten

6 565 335 m

Dricksvatten inköpt från Stockholm Vatten och Avfall

1 774 944 m3

1 903 120 m3

1 802 530 m3

Liter avloppsvatten som renas per person och dygn

228

235

260

Inkommande mängder BOD till våra fyra största
reningsverk

1 310 ton

1 416 ton

1 334 ton

9

9

10

150
3

6 635 740 m

9

150
3

6 327 170 m3
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Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – 2021 i siffror

Miljöpåverkan
Material (vatten & avlopp) för samtliga kommuner
2021

2020

2019

Distribuerad mängd kranvatten till kund, alla kommuner

6 502 954 m3

6 040 000 m3

8 128 000 m3

Distribuerad mängd kranvatten till kund Vallentuna

1 599 764 m3

1 500 000 m3

2 094 000 m3

Distribuerad mängd kranvatten till kund Knivsta

716 122 m3

676 000 m3

748 000 m3

Distribuerad mängd kranvatten till kund Vaxholm

695 904 m3

664 000 m3

911 000 m3

Distribuerad mängd kranvatten till kund Ekerö

1 305 976 m3

1 200 000 m3

1 803 000 m3

Distribuerad mängd kranvatten till kund Österåker

2 185 188 m3

2 000 000 m3

2 572 000 m3

Andel odebiterat vatten, alla kommuner

21 %

28 %

24 %

Andel odebiterat vatten Vallentuna

21 %

28 %

28 %

Andel odebiterat vatten Knivsta

21 %

23 %

10 %

Andel odebiterat vatten Vaxholm

15 %

25 %

29 %

Andel odebiterat vatten Ekerö

26 %

38 %

34 %

Andel odebiterat vatten Österåker

22 %

28 %

22 %

Underlag

Andel odebiterat
vatten har minskat
vilket beror på att vi
låst brandposter och
satt upp vattenkiosker
där man kan köpa
vatten.
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Miljö och ekologisk hållbarhet

Miljö och ekologisk hållbarhet – 2021 i siffror

Roslagsvattens verksamhet har stor påverkan på både enskilda invånare och samhället i stort. Utöver det direkta ansvaret för att
skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare har vi också ett bredare ansvar för att bidra till en säker och hållbar samhälls
utveckling och god livskvalitet i de regioner där vi verkar. I det uppdraget ingår också att tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt
klokt sätt och skydda kunder mot plötsliga och dramatiska kostnadsökningar. Här redovisas viktiga händelser och nyckeltal som
beskriver Roslagsvattens påverkan när det gäller social och ekonomisk hållbarhet 2021.

Social och ekonomisk hållbarhet – viktiga händelser
Nya lokala avtal för jämlika villkor
Nya lokala avtal för mer jämlika villkor när det gäller arbetstid har tecknats, vilket innebär att kollektivanställda och
tjänstemän har samma veckoarbetstid och villkor när det
gäller lediga dagar.

i ergonomi på hemmakontoret där vi lärde oss vad som är
viktigt att tänka på och hur vi kan skapa en bra arbetsmiljö med
saker som finns i hemmet. Den viktigaste lärdomen vi fick med
oss för att undvika problem på grund av felbelastning var att
variera sin arbetsställning under dagen.

Övertiden ökade
Övertiden ökade under 2021, vilket bland annat beror på
omorganiseringar som gjorts inom kundservice, ekonomi och
kundanslutning.

Social sammanhållning under pandemin
Under 2021 har det varit fortsatta utmaningar med covid och
den sociala aspekten av arbetsmiljön har därmed varit påfrestande. Vi har jobbat på att ha en nära kontakt med våra med
arbetare och försöka få till vissa fysiska möten och aktiviteter när
det har varit möjligt. 2020 infördes information i videoformat
till medarbetarna med ”Cirka en minut med Christian (VD)”
på intranätet, vilket löpt vidare under 2021 som ett sätt att få ut
företagsövergripande information.

Steg för steg mot bättre hälsa
Roslagsvattens medarbetare erbjuds regelbundet att genomgå
en hälsoundersökning. Baserat på det samlade resultatet av
hälsoundersökningarna tas beslut om kommande friskvårds
aktiviteter. Under 2021 genomfördes en stegtävling för alla
medarbetare för att på ett lekfullt sätt få in mer rörelse
i vardagen.
Eftersom många medarbetare arbetade hemma på grund av
coronapandemin genomförde vi också en digital utbildning

Justerade VA- och avfallstaxor
En del i Roslagsvattens hållbarhetsarbete handlar om att tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden
i fokus. Med en god ekonomi kan vi tillgodose våra kunders
behov idag, göra nödvändiga investeringar för att säkerställa en
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hållbar drift för framtiden och skydda våra kunder mot plötsliga
och dramatiska kostnadsökningar.
Efter att VA-brukningstaxorna 2020 var oförändrade i samtliga
kommuner har vi som planerat genomfört prisjusteringar med
mellan 0 och 8 procent under 2021 för att täcka kostnadsökningar och bibehålla en god ekonomi. Lite lägre höjningar
planeras under 2022.
När det gäller avfallstaxorna har vi under 2021 infört ändrade
abonnemangsformer för att styra mot sällanhämtning.
Bibehållen soliditet
Roslagsvatten är inte, och får inte vara, vinstdrivande.
De intäkter vi får genom våra taxor används för att täcka
verksamhetens kostnader. Eventuellt överskott tillhör kunderna
och är öronmärkta för att användas till utveckling och förvaltning av VA-nät, ledningar, reningsverk samt att driftsätta och
underhålla återvinningscentraler.
Även om vi inte ska generera vinst behöver vi ha en god
ekonomisk hushållning. Ett nyckeltal som vi följer är koncernens soliditet, som anger hur stor del av våra tillgångar som är
finansierade med egna tillgångar. För att nå en robust ekonomi
och inte tvingas till dramatiska prisökningar strävar vi mot ett
soliditetsmål på 10 procent. Det är dock ett strävansmål som
vi följer över tid, och som behöver balanseras mot nödvändiga
investeringar i verksamheten.
Under 2021 hade koncernen en soliditet 8,4 procent vilket är
något lägre än 2020 (9,2 procent) beroende på lägre resultat
och mer investeringar och upplåning.

Social och ekonomisk hållbarhet

Social och ekonomisk hållbarhet

Korttidsfrånvaro

Långtidsfrånvaro

2020

2021

2,61

2,73

%

%

1,09

50/50

”

%

Under 2021 varhälften av
ledamöterna i Roslags
vattens styrelse män och
hälften kvinnor.”

Långtidssjukfrånvaro under 2021.
2020 var den 1,16 %

Könsfördelning, ledning

		Kvinnor

Ledning

Män

2020

4

6

40 %

60 %

2021

3

6

33 %

67 %

0

2

4

6

8

10

Styrelse
2020

3

3

2021

3

3
0

33 %

67 %

50 %

50 %
0

100 %

1

2
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Social och ekonomisk hållbarhet

Social och ekonomisk hållbarhet – 2021 i siffror

150
Social och ekonomisk hållbarhet

Social och ekonomisk hållbarhet – 2021 i siffror
120

Antal kollektivavtalsanslutna

Inte varit utsatt för kränkande
särbehandling

Antal arbetsskadeanmälningar

100

%

Antal anställda

90

4

2021

2020

182

165

st

60
2021

2020

88,9%
2021

3

st

30

0

Andel anställda som inte varit utsatta för
kränkande särbehandling (mobbning) och/eller
trakasserier (även sexuella) på arbetsplatsen
under det senaste året. 2020 var det 92 %.

Antal anställda

80

80

70
60

70
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400
350
300
250

50
40
30

Personal och hälsa

Social och ekonomisk hållbarhet

Social och ekonomisk hållbarhet – 2021 i siffror
Mänskliga rättigheter
2021

2020

2019

Underlag

2021

2020

2019

Andel kollektivavtalsanslutna

100 %

100 %

100 %

Antal kvinnor (ledning)

3

4

4

Antal män (ledning)

6

6

6

Antal kvinnor (styrelse)

3

3

19

219

319

419

Underlag

Antal anställda

Män: 101
Kvinnor: 81
Totalt: 182

Män: 89
Kvinnor: 76
Totalt: 165

Män: 79
Kvinnor: 62
Totalt: 141

Tillsvidareanställda

Män: 97
Kvinnor: 77

Män: 89
Kvinnor: 72

Män: 76
Kvinnor: 61

Utbildning/kompetensutveckling (tid för utbildning)

4 886 timmar

1 905 timmar15

5 398 timmar

Antal män (styrelse)

319

Korttidssjukfrånvaro

2,73 %

2,61 %

2,68 %

Medellön kvinnor

43 942 kr20

42 598 kr

40 709 kr

Långtidssjukfrånvaro

1,09 %

1,16 %

0,29 %

Medellön män

43 451 kr

43 500 kr

41 060 kr

Avgångar

17

10

13

Andel kvinnliga chefer

61 %

60 %

61 %

Personalansvar (anställda per chef)

8

8

8

Andel kvinnliga anställda

45 %

40 %

44 %

Totalt antar timmar övertid för samtliga anställda

2 89518

1 73518

1 64618

Antal arbetsskadeanmälningar

4

3

4

Andel anställda som inte varit utsatta för kränkande
särbehandling (mobbning) och/eller trakasserier (även
sexuella) på arbetsplatsen under det senaste året

88,9 %

92 %

93 %

Andel anställda som i hög grad anser att det går bra
att förena arbetet med föräldraskap

90,1 %

95 %

96 %

Andel anställda som i hög grad anser att alla individer
på Roslagsvatten behandlas lika och med respekt
oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnicitet, religion
(eller annan trosuppfattning), funktionsnedsättning
eller sexuell läggning

80 %

85 %

89 %

16

16

17

19

20

Noter till tabellerna
1

Hushåll och företag.

2

Högre antal sorterat matavfall än föregående år.

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

8

9

10

Baserat på antalet folkbokförda i Roslagsvattens
verksamhetsområden.
Kunder (ett flerbostadshus = en kund),
inte antal hushåll. En översyn har gjorts 2021 av
vårt kundhanteringssystem. Siffran för 2021 är mer
sanningsenlig än tidigare år.
Exkl. provtagningspunkter vid reservvattenverk
samt råvattenprover.
7 av klagomålen gällde missfärgat vatten i Ekerö,

vilket är en ganska stor andel jämfört med klagomålens
blandade karaktär i de andra kommunerna.
11

Ospolade prover med bedömmningen otjänligt
är exkluderade.

12

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

13

14

Högre halter utgående fosfor än normalt från
Margretelunds reningsverk. Läs mer på sida 25.
100 procent av vårt Revaq-certifierade slam sprids
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på produktiv mark.
15

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

16

2 pension.

17

1 pension.

18

Exkl beredskapsövertid och mertid.

19

Endast ledamöter.

20

Lönerevision 2021 ej klar.

”I de områden där
Roslagsvatten verkar finns
några av världens vackraste
miljöer. Vi har en viktig roll när
det gäller att säkerställa att det
kretslopp som har tjänat oss
i miljoner år kan fortsätta göra
sitt jobb, så att även våra barn
och barnbarn kan ta del
av den miljön.”
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I enlighet med årsredovisningslagen 6 kap 11§ har Roslagsvatten AB (556142-2394)
valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen
avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som
årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 4-35 i detta dokument.
Styrelsen och verkställande direktören för Roslagsvatten AB avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt 
anges, r edovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
Information om verksamheten
Företaget har sitt säte i Österåker.
Roslagsvatten AB startade 1989 genom att VA-verksamheten i Österåker b olagiserades.
1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms stad köpte en andel
av bolaget från Österåkers kommun och dotterbolagen Österåkersvatten AB och
Vaxholmsvatten AB bildades. Från 1 januari 2003 ingår VA-verksamheten i Knivsta
kommun, från 1 april 2004 ingår VA-verksamheten i Vallentuna kommun och från
1 maj 2014 ingår VA-verksamheten i Ekerö kommun enligt samma modell.

 assunda i Knivsta och Vifärna i Ekerö. Avloppsvatten renas i 25 avloppsreningsverk
V
av varierande storlek inom de fem kommunerna. R
 oslagsvatten sköter drift och
underhåll av ca 200 mil ledningsnät samt 228 pumpstationer. Huvuddelen av
Vallentunas avloppsvatten renas vid Käppalaverket på L
 idingö och Vallentuna
kommun är medlem i Käppalaförbundet. R
 oslagsvatten sköter dessutom kundservice,
avläsning av vattenförbrukning samt debitering av VA-avgifter för 14 520 (14 460)
abonnenter i Täby.
Från 1 januari 2010 har Österåkers kommun uppdragit åt Roslagsvatten att vara
verksamhetsansvarigt för hushållsavfall i kommunen. Från 1 januari 2011 gäller
samma uppdrag också i Vaxholms stad. Totalt gäller uppdraget för båda kommunerna
för avfall 31 170 (30 380) abonnenter och 8 880 (9 080) e nskilda avlopp. Från 1 oktober
2016 sköter Roslagsvatten kundservice för avfall åt Ekerö kommun. Omsättningsmässigt
för Roslagsvatten är uppdragen i Vaxholm, Österåker och Ekerö 129,3 (116,2) mkr för
avfall.
Under 2021 bildade Österåkersvatten och Vaxholmsvatten ett gemensamt dotterbolag
som ska äga och driva det nya avloppsreningsverket som ska byggas i Margretelund.
Dotterbolaget heter Övar AB och ägs till 81,5% av Österåkersvatten och till
18,5 procent av Vaxholmsvatten. Avloppsreningsverket beräknas vara färdigbyggt 2026.

Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka (25 250)
(25 160) abonnenter (inklusive industrier och andra kommersiella verksamheter).
Huvuddelen av dricksvattnet kommer från Norrvattens kommunalförbund där
Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta kommuner är medlemmar. Ekerö
köper sitt dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfalls vattenverk i Norsborg.
Egen produktion av dricksvatten utförs vid tre mindre vattenverk, Lagga och
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden och koncernstruktur

RESULTAT OCH STÄLLNING – KONCERNEN

AKTIEÄGARE I ROSLAGSVATTEN AB

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning inkl. rörelseintäkter (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr) *

2021

2020

2019

2018

2017

486 483

441 169

464 976

433 345

398 656

Österåkers kommun

Andel
43,9 %

7 097

20 035

57 098

27 496

61 581

Vallentuna kommun

16,7 %

Soliditet (%)

8,4

9,2

9,4

7,3

5,7

Ekerö kommun

13,6 %

Avkastning på totalt kapital (%)

0,4

1,0

3,0

1,9

3,5

Vaxholms stad

12,6 %

Antal anställda

182

165

135

121

110

Knivsta kommun

11,5 %

Nettoomsättning per anställd (tkr) **

2 675

2 674

3 444

3 581

3 624

Täby kommun

Investeringskostnad per anställd (tkr)

1 317

1 240

1 807

1 465

1 925

Danderyds kommun

Sjukfrånvaro (%)

3,82

4,10

2,96

5,50

5,50

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
*VA-verksamhet ska enligt lag (över tid) utföras till lägsta nödvändiga kostnad för VA-kunderna.
Därför kan tidigare års positiva resultat finansiera senare års underskott.
** Omsättning per anställd varierar med faktureringen av anläggningsavgifter för nya bostadsområden.

1,1 %
0,6 %

Österåkersvatten och Vaxholmsvatten äger gemensamt 81,5 procent respektive
18,5 procent av dotterbolaget Övar AB som ska äga och driva det gemensamma
avloppsreningsverket i Margretelund.

Koncernen består av fem dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB,
Knivstavatten AB, Vallentunavatten AB och Ekerövatten AB. Österåkersvatten,
Vaxholmsvatten, Vallentunavatten och Ekerövatten ägs till 99 procent 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 investerings
budget samt övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal
VA-verksamhet. Beslut om taxeändring och nya VA-verksamhetsområden skall
fastställas av fullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende på
verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Inga
anställda finns i dotterbolagen. Strikt särredovisning sker mellan VA och avfall.
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Flerårsöversikt

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 m
 öjliggör 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. VA-försörjning mäter detta nyckeltal bara fossilt CO2 från Roslagsvattens egen
fordonsflotta. Från 2021 beräknar vi även totalt CO2 där även eldningsolja och externa
transporter och reningsprocessen inräknade i CO2-ekvivalenterna. Resor gjorda med
privat bil i tjänsten räknas inte in. Vi planerar att helt eliminera fossilt CO2 och halvera
den totala mängden till 2024. Här är några exempel på framtagna nyckeltal:

Utveckling av nyckeltal
Kategori

Ekonomi

Miljö

Organisation

Avdelning/
huvudprocess

Benämning SVM

Värde
2020

Värde
2021

Målvärde
2024

VA-försörjning

Kostnad renat vatten kr/PE

565 kr

435 kr

408 kr

VA-utbyggnad

Kostnad nyläggning kr/m
ledningsnät

7 500 kr

10 046 kr

6 000 kr

VA-försörjning

Reningsgrad %

VA-försörjning

Utsläpp av CO2 kg/år

Avfall

Andel anslutna till matavfall %

Roslagsvatten

Utsläpp av CO₂ kg/år

Roslagsvatten

Näringsämnen per ansluten person
till recipient kg/år och person

VA-försörjning

Förnyelsetakt %

VA-utbyggnad

Leveranssäkerhet %

Roslagsvatten

Uppfyllelse av ISO 27000 standard
(informationssäkerhet) %

102 %

103 %

110 %

112 254 kg

129 093 kg

56 127 kg

72 %

73 %

95 %

834 000 kg

800 000 kg

400 000 kg

2,079 kg

2,306 kg

1,871 kg

0,08 %

0,05 %

1,00 %

97 %

98 %

100 %

5%

5%

100 %

Alla nyckeltal har målvärden som ska göra att Roslagsvatten har uppnått Topp 5 om
5 för funktion när målvärdet är nått. Idealt skulle nyckeltalen obrutet följa projektet
hela v ägen 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.
Roslagsvatten har ett mål att vi ska ha Sveriges lättaste soppåsen (restavfallet) inom fem
år. För att detta ska ske behöver restavfallsmängderna minska betydligt. Under 2021
minskade mängderna med ca 3 % per hushåll (egentligen per grundavgift). Det är positivt att mängderna minskar men ännu mer behöver sorteras ut av både förpackningar
och matavfall för att målet ska uppnås. Ett sätt är att jobba med positiva förebilder
inom kommunen. Österåkers kommun deltar genom Roslagsvatten i den nationella
tävlingen Minimeringsmästarna där olika familjer runt om i landet tävlar om att minska
sitt avfall så mycket som möjligt under ett år. Tävlingen pågår till oktober 2022.
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Utveckling av nyckeltal

Samtliga VA-investeringar har klassats som gröna hos Nordea
och får en lägre ränta. Kommuninvest har godkänt de bolag
vars kommuner är medlemmar i Kommuninvest att få låna till
förmånlig ränta med vissa villkor. Samtliga lån handlas upp och
inkluderar nu även Kommuninvest.
Diskussioner och workshops kommer fortsätta att hållas under
2022 för att fastställa framtida finansiering för de kommande
stora reningsverks- och ledningsutbyggnaderna.
Samtliga lån i dotterbolagen samt checkkrediten i Roslagsvatten
har kommunal borgen.
Ökade krav på verksamheten
Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka
de snabbast expanderande kommunerna i landet. Expansionen
kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad
kapacitet i anläggningarna. Ökade krav på verksamheten ställs
också genom lagstiftning. Lag om allmänna vattentjänster
(VA-lagen), EU-direktiv med vattenförvaltning och vatten

myndighet innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet
och avloppsrening de kommande åren. Stora investeringar för
att efterleva nya miljökrav kommer att behövas.
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster (NIS), GDPR och S äkerhetsskyddslagen
(2018:585) ställer kontinuerligt ökade krav på vår
IT-infrastruktur, både i kontorsmiljön men även på våra
styr- och övervakningssystem för våra anläggningar. Arbetssätt
och programvaror måste också hela tiden utvecklas för att
vår v erksamhet ska vara säker och effektiv. Avfallsuppdragen
innebär ökade krav på kompetens, kommunikation och
kundservice. Inom avfallsområdet har också arbetsmiljökrav
och säkerhetsbestämmelser skärpts vilket innebär r estriktioner
för hämtning vid alltför smala vägar, vägar utan vändplats
samt vägar med dålig bärighet. Dessa förändringar påverkar
och fördyrar verksamheten och måste kommuniceras till såväl
kunder som entreprenörer.
Genom att utöka verksamheten till fler kommuner eller med
nya uppdrag i nuvarande ägarkommuner och därmed uppnå
stordriftfördelar, har Roslagsvatten kunnat säkra kompetens
försörjningen och samtidigt begränsat kostnaderna.
Taxor
Efter två år av oförändrade brukningstaxor höjdes dessa
i Vaxholm och Österåker med 8,0 procent, i Vallentuna
med 6,0 procent, på Ekerö med 5,0 procent och lämnades
oförändrade i Knivsta.
VA-anläggningstaxan höjdes med 9,0 procent i Österåker,
Vallentuna och Ekerö. Den höjdes med 8,0 procent i Vaxholm
och med 7,0 procent i Knivsta.
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Taxan på hushållsavfall höjdes med 2,0 procent i Österåker
och Vaxholm.
Intäkter
Intäkterna i koncernen uppgick under 2021 till 486,5 (441,2)
mkr varav 291,3 (261,0) mkr utgjorde brukningsavgifter.
Av årets intäkter för anläggningsavgifter på 39,2 mkr kommer
29,3 mkr från tidigare år. Resultatet hade blivit 59,6 mkr högre
om periodisering inte gjorts. Från 1 januari 2018 har periodiseringstiden för anläggningsavgifter ökats till 46 år från tidigare
30 år för att bättre spegla genomsnittsavskrivningstiden.
Intäkter från avfallsverksamheten i Österåker står för
15 procent, i Vaxholm för 4 procent och på Ekerö för 8 procent
av koncernens omsättning år 2021.
Inköp och försäljning inom koncernen
Moderbolaget har under året sålt varor och administrativa
tjänster till dotterbolagen för 358,4 (306,2) mkr samt vatten
inköp och övriga kostnader för 35,1 (32,7) mkr.
Investeringar
Investeringarna i koncernen under året har uppgått till 240,0
(204,7) mkr. Detta inkluderar årets ökning av pågående arbeten
med 0,4 (2,5) mkr. Investeringarna består av nya anläggningar
och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät,
samt datorer och kontorsinventarier. Beloppet fördelar sig på
Österåker 83,3 (57,1) mkr, Vaxholm 11,9 (46,1) mkr, Knivsta
29,4 (32,5) mkr, Vallentuna med 28,1 (28,2) mkr och i Ekerö
med 85,5 (36,8) mkr. Moderbolagets investeringar 1,1 (1,4) mkr
omfattar datorer, fordon, verktyg och inventarier. I moder
bolaget uppgår årets pågående arbeten till 390,5 (390,1) mkr.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi – Lån, räntor och finansiering
Under året har lån på 37,0 mkr tagits upp. Totalt är lånebeloppet
940 mkr. Räntekänsligheten är betydande och innebär att en
ökning av räntekostnaderna med en procentenhet på samtliga
lån i koncernen skulle öka räntekostnaderna med ca 9,4 mkr.
Detta motsvarar ca 3 procent av brukningsavgifterna och ca
6 procent av personalkostnaden. En finanspolicy finns som
gäller för alla bolag. Två av bolagen, Vallentunavatten och
Österåkersvatten fortsätter med enbart rörliga räntor tills vidare.
De övriga tre dotterbolagen har sina lån enligt förslag i finans
policyn om en viss andel bundna räntor. Det har inte funnits
något behov av att utnyttja checkkrediten under året.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernens totala aktiekapital uppgår på
balansdagen till 5 287 (5 287) tkr och totalt eget kapital för
koncernen uppgår på balansdagen till 221 570 (215 969) tkr.

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.

KONCERNEN

Föregående års totala resultat uppgick till 15 873 tkr.
Koncernens totala resultat för 2021 uppgår till 5 601 tkr.
MODERBOLAGET . Moderbolagets aktiekapital uppgår på

b alansdagen till 5 287 (5 287) tkr och totalt eget kapital
uppgår på balansdagen till 7 062 (7 062) tkr. Föregående års
resultat uppgick till 0 tkr. Årets resultat uppgår till 0 tkr.
Förslag till vinstdisposition
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL

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 k ostnadseffektiva
upphandlingar både i investeringsprojekt och för drifts
kostnader. Uppföljningen 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.
Styrelsens bedömning är att verksamheten bedrivs enligt ägardirektivens krav på kostnadseffektivitet, i allt väsentligt.

FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL (KRONOR):

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med noter.
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Särredovisning för VA och Avfall
För koncernen upprättas särredovisning för VA-verksamheten
och Avfallsverksamheten.

Not

2021

2020

Nettoomsättning

2

454 409

415 532

Övriga rörelseintäkter

2

32 073

25 637

Erhållna bidrag
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter

361

706

33 116

24 262

519 959

466 137

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning

Rörelsens kostnader
Inköp av vatten

-33 527

-32 704

Övriga externa kostnader

3

-258 498

-219 480

Personalkostnader

4

-152 542

-126 503

2 490

533

-66 504

-61 541

Överskottsfond pensioner
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förlust avyttring anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-10

-20

-508 591

-439 714

11 368

26 422

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

462

454

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-4 733

-6 841

Summa resultat från finansiella poster

-4 271

-6 387

Resultat efter finansiella poster

7 097

20 035

Resultat före skatt

7 097

20 035

-1 496

-4 162

5 601

15 873

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

7
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TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar

TILLGÅNGAR

Not

Kundfordringar
Skattefordringar
8

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

9

123 433

121 225

10

1 703 130

1 551 597

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

98 240

77 050

Inventarier, verktyg och installationer

12

10 070

12 197

VA-ledningar

Finansiell leasing

13

5 031

5 774

Pågående arbete

14

390 501

396 080

2 330 405

2 163 923

Summa materiella anläggningstillgångar

Övriga fordringar

92 814

2 276

2 286
8 656

14 261

17 848

138 403

121 604

Kassa och bank

157 531

187 296

Summa kassa och bank

157 531

187 296

297 539

310 634

2 637 437

2 481 466

Summa omsättningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

9 492

6 909

Summa finansiella anläggningstillgångar

9 492

6 909

2 339 897

2 170 832

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

1 605

1 734

Summa varulager

1 605

1 734

15

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar

78 026

43 840

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

2020-12-31

Kortfristiga fordringar

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31
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Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernens förändringar i eget kapital

Not

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

5 287

5 287

Övrigt tillskjutet kapital

1 023

1 023

11 685

11 685

Annat eget kapital inklusive årets resultat

203 575

197 974

Summa eget kapital

221 570

215 969

Aktiekapital

Eget kapital

Aktieägartillskott

16

17

Summa avsättningar

52 632

51 179

52 632

51 179

Eget kapital 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut

18

Skuld till Vallentuna kommun
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

159 038

196 057

1 146 579

1 088 912

38 800

38 800

3 645

5 588

1 348 062

1 329 357

18

781 022

707 002

Leverantörsskulder

80 196

62 292

Övriga kortfristiga skulder

97 343

63 684

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

56 613

51 983

1 015 173

884 961

2 637 437

2 481 466

Summa eget
kapital

182 101

188 411
11 685

15 873

15 873

5 287

12 708

197 974

215 969

5 601

5 601

5 287

12 708

203 575

221 570

* Ändrad bedömning av ägartillskott som tidigare redovisats som långfristikg skuld i koncernen. Redovisas som ägatillskott under eget kapital.

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

1 023

Balanserad
vinst m.m.

11 685

Årets resultat

Långfristiga skulder
Periodiserade anläggningsavgifter

5 287

Årets resultat

Eget kapital 2021-12-31

Avsättningar
Uppskjutna skatter

Eget kapital 2020-01-01
Ägartillskott*

Övrigt
tillskjutet
kapital
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Koncernens balansräkning / Kassaflödesanalys för koncernen

Koncernens balansräkning

Moderbolagets resultaträkning

2021

2020

7 097

20 035

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

61 561

Överskottsfond pensioner

-2 490

-533

59 644

114 550

-43

-124

130 722

195 489

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

129

61

-16 809

77 150

54 214

-15 713

168 256

256 987

-232 986

-213 066

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-93

-182

-233 079

-213 248

Finansieringsverksamheten
Förändring finansiell leasing

2020

Nettoomsättning

2

640 830

522 661

Övriga rörelseintäkter

2

767

745

Aktiverat arbete för egen räkning
66 514

Periodiserade anläggningsavgifter
Betald inkomstskatt

2021

Rörelsens intäkter

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar

Not

442

969

Summa rörelsens intäkter

33 116

24 262

674 712

547 668

-35 244

-33 839

Rörelsens kostnader
Inköp av vatten
Handelsvaror

-226 673

-163 541

Övriga externa kostnader

3

-259 649

-220 438

Personalkostnader

4

-152 542

-126 503

Överskottsfond pensioner

2 490

533

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-2 977

-3 736

Förlust avyttring anläggningstillgångar

-10

-20

-674 605

-547 544

20

107

124

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

0

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

-78

-92

-78

-90

Resultat efter finansiella poster

29

34

29

34

-29

-25

Övriga skatter

0

-9

ÅRETS RESULTAT

0

0

Summa resultat från finansiella poster

Upptagna lån/Förändring långfristig skuld

34 616

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

35 058

969

Årets kassaflöde

-29 765

44 708

Resultat före skatt

Likvida medel vid årets början

187 296

142 588

Skatt på årets resultat

Likvida medel vid årets slut

157 531

187 296
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Moderbolagets resultaträkning

Koncernens kassaflödesanalys

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

Summa immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Kundfordringar

10 166

7 965

Skattefordringar

2 089

2 094

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Materiella anläggningstillgångar

Summa kortfristiga fordringar

15

4 139

2 169

8 512

16 389

24 906

28 617

Inventarier, verktyg och installationer

12

5 599

7 479

Finansiell leasing

13

5 031

5 774

Pågående arbete

14

390 501

390 079

Övriga kortfristiga placeringar

400

400

401 131

403 332

Summa kortfristiga placeringar

400

400

Kassa och bank

25 246

60 841

496

496

Andra långfristiga fordringar

7 295

4 815

Summa omsättningstillgångar

51 749

91 179

Summa finansiella anläggningstillgångar

7 791

5 311
460 671

499 822

408 922

408 643

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

21

Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

1 197

1 321

Summa varulager

1 197

1 321
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Moderbolagets kassaflödesanalys

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL

Den löpande verksamheten

Bundet eget kapital

Resultat efter finansiella poster

Aktiekapital

22

Uppskrivningsfond
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

5 287

5 287

1 023

1 023

752

752

7 062

7 062

23

Årets resultat

0

0

Summa fritt eget kapital

0

0

7 062

7 062

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

3 225

3 668

Summa långfristiga skulder

3 225

3 668

Av- och nedskrivningar
Överskottsfond pensioner

Kortfristiga skulder

-533
-105
3 152

124

39

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar

3 706

19 697

Förändring av kortfristiga skulder

-38 708

-6 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-34 386

16 773

-776

-6 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar

10

133

-766

-6 235

Förändring finansiell leasing

-443

968

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-443

968

-35 595

11 506

Likvida medel vid årets början

60 841

49 335

Likvida medel vid årets slut

25 246

60 841

80 196

62 292

Övriga kortfristiga skulder

62 347

31 705

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

52 970

39 299

450 384

489 092

460 671

499 822

Årets kassaflöde

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 756

-34

Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

2 987
-2 490

492

355 796

19

34

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

254 871

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Betald skatt

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Skulder till koncernföretag

2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring av varulager
Summa eget kapital

2021

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Års- och koncernredovisningen har upprättats med tillämpning
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Roslagsvatten
AB och de företag över vilket moderföretaget har direkt eller
indirekt bestämmande och inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moder
bolaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar
mer än 50 procent av rösterna.
Roslagsvattens koncernredovisning upprättas enligt
förvärvsmetoden. Det innebär att anskaffningsvärdet för
aktier i dotterbolag elimineras mot det egna kapitalet som
fanns i respektive bolag vid förvärvstillfället. Dotterbolagens
intjänade vinstmedel inräknas i koncernens eget kapital endast
till den del de intjänats efter den tidpunkt då dotterbolaget
förvärvades och fram till och med att moderbolaget ej längre har
ett bestämmande inflytande över dotterbolaget. Alla koncern
interna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har
eliminerats vid upprättande av koncernredovisning.

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 ska 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 s katteregler
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 h
 änförlig
till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget
kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital.
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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.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avser temporära skillnader som hänför
sig till skillnad mellan redovisat värde och skattemässigt
värde på inventarier.
Varulager
Varulagret består av reservdelar och värderas till inköpspris.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt
upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt
över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår
till tre år.
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Avskrivningstiden för Margretelunds reningsverk i Österåker
och Blynäs reningsverk i Vaxholm är satt till år 2026 då byggnation av framtida avloppslösning beräknas vara färdigställd.

Finansiella instrument

Följande avskrivningstider tillämpas:

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
År
Byggnader, avloppsreningsverk
Grundläggning, betongarbeten, överbyggnad och stomme

75

Tak, VVS-stammar och el

30

Yttre- och inre stomkomponenter

25

Byggnader, övrigt

33

Tekniska anläggningar, avloppsreningsverk
Elkraft

30

Rörsystem

25

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Luftningsanläggning

20

Pumpar, VVS och luftbehandling

15

Skrapor, styrövervakning, reglering och övrigt

10

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för
aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från dotterföretag
redovisas som intäkt.

Maskiner och andra tekniska anläggningar
VA-ledningar

30–50

LTA-pumpar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är
räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.

11

Övrigt

10

Inventarier
Kontorsinventarier

10

IT-utrustning

3–7

Leasing
Leasingbilar

3
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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, u
 trangeras
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 p
 restanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång r edovisas som övrig rörelse
intäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Not 2 Rörelsens intäkter
2021

2020

29 308

26 181

KONCERNEN
Koncernens anläggningsintäkter

OBESKATTADE RESERVER

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i
balansräkningen som annat eget kapital. Den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till reserverna redovisas som
uppskjutna skatter.

Periodiserade intäkter från tidigare år
Årets periodiserade intäkter

9 884

15 637

Summa

39 192

41 818

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner

Utförda entreprenader

226 673

163 541

Övrig försäljning

414 924

359 865

Summa

641 597

523 406

I övrig försäljning ingår debitering från moderbolaget till dotterbolagen för gemensamma kostnader för
administration, ledning och utveckling.

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.

HÅ LLBA RHE TSRA PPORT 51 Å R SR ED OV I SN I N G 2 02 1

306

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

SKULDER

Skulder redovisas till anskaffningsvärde. Reserv för uppkomna
skador som Roslagsvatten kan bli ersättningsskyldiga till har
värderats till summan av inkomna krav.

Moderbolaget

Not 4 Löner, anställda, andra ersättningar och sociala kostnader
2021

2020

484

544

Lekmannarevisionsuppdrag

40

60

Skatterådgivning inkl. övriga tjänster

122

339

646

943

2021 PwC, 2020 EY
Revisionsuppdrag

Summa

Revisionsuppdrag

25

50

Summa

25

50

61

0

Revision Revaq

127

97

Summa

188

97

RISE Research Institute of Sweden AB

Arvodet för revision avser både moderbolaget och koncernen.

2021

2020

81

77

Män

101

88

Totalt

182

165

2 805

2 720

Medelantalet heltidsanställda
Kvinnor

Löner och andra ersättningar

Österåkers kommun

Revision ISO 90001 och 14001

Moderbolaget

Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda

99 354

82 024

Suma

102 159

84 744

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader

603

624

9 775

8 395

31 830

26 229

11 794

7 614

Summa

54 002

42 862

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

156 161

127 606

Pensionsutfästelser för samtlig personal (inkl vd) betalas månatligen till fristående försäkringsbolag.
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Not 3 Arvode till revisorer

Andel kvinnor i styrelsen

Not 7 Skatt på årets resultat

2021

2020

50 %

50 %

Koncernen

Aktuell skatt

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

-43

-44

-29

-25

Andel män i styrelsen

50 %

50 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

33 %

40 %

Uppskjuten skatt

-1 453

-4 118

0

0

60 %

Summa

-1 496

-4 162

-29

-25

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

67 %

Styrelsearvodena för dotterbolagen redovisas även i moderbolaget.
Styrelsearvode har betalats ut under året med totalt 1 130 tkr.
Till ledamöter i Österåker med 657 tkr, i Vaxholm 109 tkr, i Knivsta 136 tkr, i Vallentuna 100 tkr
och i Ekerö med 127 tkr.

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Avtal om avgångsvederlag
För vd är uppsägningstid från bolagets och vd:s sida ömsesidigt 3 månader. Om uppsägning sker från bolaget sida
är vd berättigad till lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag motsvarande en årslön.

Koncernen

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

Ränteintäkter kundfordringar

462

454

0

2

Summa

462

454

0

2

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 397

2 397

2 397

2 397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 397

2 397

2 397

2 397

Ingående avskrivningar

-2 397

-2 397

-2 397

-2 397

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 397

-2 397

-2 397

-2 397

0

0

0

0

Utgående redovisat värde

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Inlåningsränta på tillgodohavande bank
Ränta på skulder till kreditinstitut
Borgensavgifter

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

130

118

30

39

2 845

4 384

39

45

1 745

2 331

0

0

Ränta på leverantörsskulder

9

8

9

8

Övriga skattefria räntor

4

0

0

0

4 733

6 841

78

92

Summa

Moderbolaget
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare på balansdagen

Koncernen

Not 11 Maskiner och inventarier
2021-12-31

2020-12-31

208 904

207 213

9 138

1 691

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

218 042

208 904

Ingående avskrivningar

-87 679

-80 763

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-6 930

-6 916

Utgående ackumulerade avskrivningar

-94 609

-87 679

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde*

123 433

121 225

Utgående redovisat värde

97 752

93 975

Varav bokfört värde byggnader
Varav bokfört värde mark
SUMMA

1 172

1 172

98 924

95 147

Årets avskrivningar

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

1 935 093

1 764 622

194 184

170 471

271

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 129 548

1 935 093

Ingående avskrivningar

-383 496

-343 877

Försäljningar/utrangeringar

-271

0

-42 651

-39 619

Utgående ackumulerade avskrivningar

-426 418

-383 496

Utgående redovisat värde

1 703 130

1 551 597

Årets avskrivningar

33 713

28 434

218 709

184 996

-107 946

-98 093

-12 523

-9 853

-120 469

-107 946

98 240

77 050

Moderbolaget
2021-12-31

2020-12-31

60 661

64 198

46 536

45 236

2 276

1 570

1 102

1 434

Försäljningar/utrangeringar
2020-12-31

156 562

2020-12-31

Inköp
2021-12-31

184 996

2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden

Koncernen

2020-12-31

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

* I utgående redovisat värde ingår markanläggningar med 24 509.

Not 10 VA-ledningar

2021-12-31

-31

-5 107

-31

-134

62 906

60 661

47 607

46 536

-48 464

-48 384

-39 058

-35 434

28

5 089

28

113

Årets avskrivningar

-4 400

-5 169

-2 978

-3 736

Utgående ackumulerade avskrivningar

-52 836

-48 464

-42 008

-39 057

10 070

12 197

5 599

7 479

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående redovisat värde
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Not 9 Byggnader och mark

Not 14 Pågående arbeten

Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

396 079

387 563

390 079

387 563

171 807

226 621

165 807

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Inom ett år

1 805

2 017

1 805

2 107

Inköp

226 623

Senare än ett år men inom fem år

3 226

3 668

3 226

3 668

Omklassificeringar

-232 201

-163 291

-226 199

-163 291

Summa

5 031

5 685

5 031

5 775

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

390 501

396 079

390 501

390 079

Ingående anskaffningsvärde

7 234

11 859

7 234

11 859

Utgående redovisat värde

390 501

396 079

390 501

390 079

Inköp

1 247

7 434

1 247

7 434

Försäljningar/Utrangeringar

-323

-200

-323

-200

0

-11 859

0

-11 859

2021-12-31

2020-12-31

8 158

7 234

8 158

7 234

6 184

1 182

Avslut Autoplan
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

-1 460

-8 505

-1 460

-8 505

Årets avskrivningar

-1 334

-1 660

-1 334

-1 660

-333

200

-333

200

0

8 505

0

8 505

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 127

-1 460

-3 127

-1 460

Utgående redovisat värde

5 031

5 774

5 031

5 774

Försäljningar/utrangeringar
Avslut Autoplan

Pågående arbeten
Roslagsvatten AB
Österåkersvatten AB

115 328

116 106

Vaxholmsvatten AB

70 614

45 534

Knivstavatten AB

63 822

54 659

Vallentunavatten AB

46 307

47 120

Ekerövatten AB

88 246

131 478

390 501

396 079

SUMMA
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Not 13 Finansiell leasing

Koncernen

Not 18 Upplåning
Moderbolaget

Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

Skulder till kreditinstitut

159 038

196 057

Vallentuna kommun

38 800

38 800

Summa

197 838

234 857

Skulder till kreditinstitut

781 022

707 002

Not 16 Ägartillskott

Summa

781 022

707 002

Koncernen
Ändrad bedömning av ägartillskott som tidigare redovisats som långfristig skuld. Redovisas som ägartillskott under
eget kapital.

Summa skulder

978 860

941 860

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen

0

25 000

Summa

0

25 000

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna intäkter

6 401

8 162

652

6 703

Förutbetalda hyror

1 149

986

1 149

986

Förutbetalda kostnader
Summa

6 711

8 700

6 711

8 700

14 261

17 848

8 512

16 389

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Förfallotider

Not 17 Uppskjuten skatt
Koncernen
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjuten skatt hänförlig till temporär skillnad på byggnader och mark
Belopp vid årets utgång

2021-12-31

2020-12-31

52 573

51 120

59

59

52 632

51 179

Samtliga skulder till kreditinstitut är amorteringsfria. Lånen har en kapitalbindningstid på mellan ett och fem år.
Skulden till Vallentuna kommun är ett räntefritt lån som kan nyttjas längst till år 2034. Amortering sker i takt med
anslutningar till sträckan mellan Ösby och Stockholmsvägen.
Säkerhet för samtliga lån är ställd genom kommunal borgen.
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Not 21 Aktier och andelar, omsättningstillgångar
Moderbolaget

Koncernen

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

496

496

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

496

496

0

0

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna räntekostnader

968

1 286

36

263

Upplupna löner

461

2 398

461

2 398

Utgående ackumulerade nedskrivningar

6 983

5 966

6 983

5 966

Utgående ackumulerade värdeförändringar

641

1 338

641

1 338

Utgående restvärde enligt plan

Övriga poster

47 560

40 995

44 849

29 332

Summa

56 613

51 983

52 970

39 297

Upplupna semesterlöner
Upplupna skadeersättningar

Not 20 Försäljning och inköp inom koncernen
Moderbolaget

2020

359 625

307 186

35 150

32 704

394 775

339 890

Inköp av varor
Sålda varor och administrativa tjänster från moderbolaget
Sålt vatten och övriga kostnader från moderbolaget
Summa

0
496

Eget kapital
tkr

Årets resultat
kr

Kapitalandel
%

Kapitalandel
tkr

Österåkersvatten AB 556482-7946, Österåker

99

99

3 599

0

Vaxholmsvatten AB 556483-2987, Vaxholm

99

99

4 009

0

Dotterbolag/org.nr/säte

Knivstavatten AB 556633-6227, Knivsta
2021

0
496

99,9

100

4 526

0

Vallentunavatten AB 556655-9836, Vallentuna

99

99

134

0

Ekerövatten AB 556956-2936, Ekerö

99

99

100

0

496

12 368

0

Summa
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

Aktiekapitalet består av 52 868 st A-aktier med kvotvärde 100 kr.

Åkersberga den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Not 23 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.

2021-12-31
0 kr

Michaela Fletcher
Ordförande

Adam Reuterskiöld
Vice ordförande

Klas Bergström

Malin Forsbrand

Reynold Furustrand

Parisa Liljestrand

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Moderbolaget
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns.

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

Christian Wiklund
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Salemyr
Auktoriserad revisor
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 22 Aktiekapital

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
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Granskningsrapport

Granskningsrapport
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VI MÖJLIGGÖR HÅLLBARA SAMHÄLLEN

”Jag ser fram emot ett år
då vi på Roslagsvatten
fortsätter att förändras med
vår omvärld – och bidra till
positiv förändring i den!”
Christian Wiklund vd Roslagsvatten AB
Läs mer på roslagsvatten.se
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Samverkan mellan Kommun, Region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan

Årsredovisning
2021
Beslutad av styrelsen 2022-03-16
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Inledning – Ordförande har ordet
Verksamhetsåret 2021 har varit utmanande för Samordningsförbundet på många sätt.
Verksamheten både i förbundet och i MIA-projektet har delvis styrts om till digitala möten och
kurser. Något som vår målgrupp tidigare inte varit vana vid. Tack vare skickliga medarbetare har
detta fungerat mycket bra, med de anpassningar som varje individ behövt.
Vårt projekt MIA-Vidare avslutas i september 2022, och förbundet har gått in med medel för att
kunna fortsätta arbetet under hela året. Det har kunnat ske med förbundets egna medel.
Naturligtvis hoppas vi på nya projektutlysningar för att fortsätta det arbete vi påbörjat.
Vi ser också att vår hemsida fått fler besökare. Där finns insatskatalogen som både tjänstemän och
deltagare har nytta av. En annan effekt av vår samverkan är att vi ser ett ökat intresse av våra
digitala forum, där vi erbjuder våra olika myndigheter utbyte med varandra.
Jag vill rikta ett stort tack till alla samverkanspartner, styrgrupper och personal i våra finansierade
insatser. Det är ni som gör det viktiga arbetet. Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter
och beredningsgruppen. Ni har alla bidragit med stort engagemang och värdefull kunskap.
Förbundets inriktning är att ”Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans
bygger ett mer sammanhållet samhälle”

Hälsningar
Eva Strand
Ordförande
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Innehållsförteckning
Denna årsredovisning är upprättat enlig Nationella rådets mall som föreskriver ordningen
och rubriksättningen i dokumentet.
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Sammanfattning av verksamhetsåret 2021
Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser såväl
individinriktade projekt som mer långsiktig strukturpåverkande insatser.
Årets resultat har på flera sätt påverkats av pandemins effekter.

Aktiviteter på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 1 m.kr:
Varav 0,7 m.kr fördelat till personalkostnader för att driva verksamheten.
•Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
•Vårddialoger riktade till rehabiliteringskoordinatorer har genomförts
•I den digitala insatskatalogen finns 79 lokala insatser registrerade.
• Över 300 personer har deltagit i förbundets kompetenshöjande insatser.
•Arbetsgruppen ”Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning” har träffats 4 gånger.
De har gemensamt planerat och genomfört 2 digitala Forum.
•Förbundet arbetar med att stödja utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala
företag (ASF) och i början av året anställdes en samordnare och under hösten
finansierades ett projekt för att stimulera etablering av minst ett nytt företag i
området.

Aktiviteter på individnivå uppgick till en kostnad av 7,6 m.kr:
Förbundet har finansierat projektet MIA vidare Roslagen som under året har
arbetet med 196 personer. Av projektkostnaderna har 1,4 m.kr gått till
myndighetsgemensamt team, 2,8 m.kr i personalkostnader som arbetet direkt
med deltagarna och 1,8 m.kr till förrehabiliterande arbetsträningsplatser för
deltagarna. 1,6 mkr har gått till administrativa kostnader, lokal, kompetensstärkning av personal.

Ekonomiskt resultat:
Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt 6 m.kr och drygt 3
m.kr i riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden. Därtill hade
förbundet vid årets början tillgångar på 3,5 m.kr, i ett överskott från tidigare
verksamhetsår. Kostnaderna för året uppgick strax över 10 m.kr och årets
resultat blev dryga -1 m.kr. Vid 2021 års utgång hade förbundet
minskat sitt egna kapital till att omfatta 2,4 milj.kr
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1.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms samt
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och
Österåkers kommun som medlemmar. 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 styrelsens beslut om finansiering av strukturpåverkande- och individinriktade insatser inom förbundets
geografiska område. För detaljer kring organisation se kapitel 1.4.
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens
syfte är att ge möjligheter att utveckla samverkan lokalt inom rehabiliteringsområdet och
samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning

Uppdrag
Verksamheten som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet
och ändamålet är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade rehabiliterings
-insatser 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 strukturella
förutsättningar för att medlemmarna ska utveckla en samverkan som fungerar över tid.
Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie
samverkansstrukturerna.

Finansiering
Finansieringen av förbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till
Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De sex kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Stockholm
står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2021
uppgick till 6 m.kr, vilket är samma nivå som föregående år. Genom att delta i det regionala
samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom drygt 3 m.kr i externa projektmedel
från Europeiska Socialfonden (ESF).

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. Vision är att stärka individens förmåga till egen
försörjning. Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska uppmärksammas. Arbetet i
Samordningsförbundet utgår från organisationens värdegrund, som består av fyra hörnstenar :

•
•
•
•

Tilltro
IndividfokusNyskapande
Gemensam

- till parterna och individerna
- med utgångspunkt i medborgarens behov
- med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
- samverkan för rätt insats
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1.1. Översikt över verksamhetens utveckling
Verksamhetens intäkter, m.kr
Verksamhetens kostnader, m.kr
Årets resultat, m.kr

2021
9,17
10,30
-1,13

2020
9,56
8,99
0,57

Genomsnitt antal personalresurser i helårsekvivalens
-Kansliet
-Strukturinsatser
-Individinsatser

1,5
1,2
9,03

1,52
0,82
10,0

2019
2018 2017
8,67
4,68 4,13
6,38
5,11 3,68
1
1,98 -0,59 0,45

2,0
0,5
7,0

2,0
4,0

1,0
4,0

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna och sedan 2017 även intäkter från
Europeiska socialfonden , som delfinansiering för individinsatserna MIA Vidare. Utöver intäkterna
så finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades 2021 med ett
underskott, med syfte att minska ner det överskjutande kapitalet från tidigare år.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Pandemins effekter på verksamheten
Vi har sett en del utmaningar och men också positiva möjligheter där digitalisering underlättat
samverkan. 2021 års resultat påverkades till stor del av en fortsatt Covid-19 pandemi men
förbundet och dess verksamheter har vant sig vid att driva verksamhet under de speciella
förhållandena. Pandemin har också inneburit en hög arbetsbelastning hos flera av
Samordningsförbundet medlemmar vilket påverkat möjligheten för deras medarbetare att delta i
verksamheten . Det har inneburit lägre inflöde av deltagare till individinsatser.
Osäkerheten med medel från socialfonden
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 1 m.kr mindre än budgeterat.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har bland annat medfört att merparten av mötena har genomförts digitalt eller som
hybridmöten. Till viss del har de nya mötesformerna medfört förbättringar. Men distansen utgör
också en risk för minskad kvalitet inom förbundets olika samverkansarenor och i det operativa
arbetet med medborgaren. Det upplevs inte långsiktigt hållbart. Förbundets verksamhet har varit
flexibelt och har i möjligast mån försökt erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.
Konsekvenserna under 2021 blev mindre än befarat, vad gäller både inflödet av deltagare och
verksamhetspåverkan.

1

2019 anslöts ytterligare fyra kommuner till förbundet som påverkade både intäkter och kostnader. Genom
dialog med socialfonden under 2019 fick de anslutande nya kommunerna ingå i MIA-projektet och tillika
erhålla finansiering från ESF. Den oväntade intäkten från socialfonden medförde ett ökat eget kapital.
2
På grund av pandemin avvaktades personalrekrytering i kansliet och strukturinsatserna.
3
Under våren 2021 avbröts samarbetet med kommunernas aktivitetsansvariga och även personalresursen
som arbetade med uppdraget.
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1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett
kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna som verkställer
styrelsen beslut om finansiering av struktur-påverkande- och individinriktade insatser. Förbundets
förvaltning granskas av revisorer för varje medlems räkning. Se figur 1.
Personalen i kansliet består av en förbundschef och timanställd samordnare /ekonomistöd. De är
samlokaliserade med MIA projektet i Tibble kyrka, Täby kommun. Förbundets kansli-verksamhet har
till uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, insatser samt sköta
förbundets ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och års-redovisning. Till sin
hjälp har kansliet beredningsgruppen och insatssamordnare samt projektledare.
På lokal nivå

•Beredningsgruppen har haft sex sammanträden. Gruppen har följt upp pågående insatser, sett
över möjligheter till vidareutveckling av nya insatser samt förberett ärenden till styrelsen.

•Styrelsen har genomfört sju styrelsesammanträden med bland annat beslut om interna riktlinjer
och hur förbundets medel ska användas. Under 2021 beslutades bl.a. om extra medel till MIA
projektet och medel till projekt för att stimulera etablering av Arbetsintegrerade sociala företag.
• Tre revisorer från medlemmarna granskar verksamheten tillsammans med ett revisorsbiträde.
•Medlemsdialog genomförs varje år med representanter från medlemmarna. Under
verksamhetsåret lyftes behovet av att se över flödet för arbetslösa insatser samt att förbundet
ska ta lärdom av kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Under slutet av året påbörjades enskilda
lokala medlemssamråd.
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. Även
förbundens ordförande träffas i ordförandenätverk och presidiemöte för att diskutera
gemensamma utmaningar och utvecklings-möjligheter. Förbunden har under 2021 startat en
gemensam hemsida.
• Länsövergripande Mia-projektet. I projektet träffas samarbetspartners regelbundet. Mias
delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.
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1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Sammanfattning av verksamhetsplan 2021
I verksamhetsplanen för 2021 framgår att förbundets ska finansiera struktur- och individinriktade
insatser ,stödja samverkan mellan medlemmarna inom parternas ansvarsområde samt bidra till
effektivare arbetssätt. Målet med dessa insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder boende i
medlemskommunerna och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar
sina möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Samt att insatserna ska vara till
nytta för dem i deras rehabilitering

Uppföljning av verksamheten
Förbundet ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta görs med
nedanstående utvärderingsverktyg.

• Intern uppföljning
Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt upp under året vid styrelsesammanträden. En mer
omfattande fördjupad delårsavstämning genomförs efter sommaren. En årlig internkontrollplan
beslutats i början av året och 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.

• Indikator enkäter
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.

• Projektuppföljning via Aventus
Projektet MIA vidare följer upp sin verksamhet med uppföljningsverktyget Aventus.

Behovsgrupp
Förbundets verksamhet ska främja gruppen ”människor som riskerar4 långvarigt5 bidragsberoende”. Vid behov ska unga vuxna och nyanlända kvinnor prioriteras. 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.

4
5

Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning
Med långvarigt menas mer än ett år
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Insatser och aktiviteter
Under året bedrev Samordningsförbundet följande insatser :
Operativa individinsatser.
196 individer har deltagit förbundets individinsats under 2021. Projektet ”MIA-Roslagen vidare”
är delfinansierat av Europeiska socialfonden och syftar till att testa ett arbetssätt och gynna en
helhetssyn avseende deltagares behov. Insatsen ska samt bidra till samhällsekonomiska vinster
och så klart vara till nytta för medborgaren. För mer detaljer om projektet se nästa sida.
Fem strukturpåverkande insatser.
Minst 300 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 se sida 11.
För att nå ut till tjänstemännen har förbundet en hemsida som visar på olika insatserna. Mot slutet
av året hade hemsidan haft runt 200 användare per månad och majoriteten av besöken skedde
under arbetstid. De mest besökta sidorna är de om Projektet MIA Vidare Roslagen samt
kalendarium för kommande forum.
Kostnadsfördelning
Större delen av Samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2021 gått till
operativa insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och deras behov av samordnad
rehabilitering. De ekonomiska riktlinjerna från styrelsen är att de medel som riktar sig till insatsverksamhet ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till strukturella
insatser. Förbundet har också ett mål om att högst 2 milj.kr ska utgöras av administrativa
kostnader.
Under 2021 uppgick kostnaderna för Samordningsförbundet till strax över 10 m.kr (2020: 9 m.kr).
Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 7,6 m.kr, (2020: 7,0 m.kr)för strukturinriktade
insatser 1,0 m.kr (2020: 0,4 m.kr) utvärdering och de administrativa kostnaderna uppgick till 1,6
m.kr (2020: 1,6 m.kr), se figur 2.

Kostnadsfördelning
1,6 m.kr
16%
1 m.kr
10%

7,6 m.kr
74%

Individinsats

Strukturinsats

Administrativ verksamhet

Figur 2
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Uppföljning och resultat för individinsatser
Målet för den operativa insatsen är att de ska främja målgruppen ”människor som riskerar
långvarigt bidragsberoende” och de ska vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering samt
gynna en helhetssyn mellan medlemmarna. För mer detaljer om projekten se bilaga 1.

•Delprojekt MIA VIDARE Roslagen - januari till december 2021

20%

Förbundet driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län det läns-övergripande
projekt MIA-Vidare finansierat av europeiska socialfonden. Varje samordningsförbund har ett eget
delprojekt och MIA Roslagen är ett av dem. Roslagens delprojekt startade juni 2020 och ska pågå till
september 2022. Under 2021 har projektet haft 196 deltagare varav 125 remitterades in under 2021
(fg.år 102). Trots pandemin har inflödet fortsatt men i mindre takt än prognostiserat. Projektet
registrerar bakgrundsfaktorer för deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig
försörjning, sysselsättning och försörjning i uppföljningssystemet SUS och vilken sorts insats de
deltagit i projektets uppföljningssystem Aventus.
Inremittering av deltagare 2021
Försäkringskassan står för en stor andel av de inremitterade deltagarna och har under 2021 ökat sin
aktualisering av deltagare (55% jmf fg år 32%). Alla kommunerna har däremot minskat sin andel av
remitteringar och utgör 24% av deltagarna (fg år 43%). Vårdgivare ligger stadigt med liknande andel
remitteringar som föregående år se figur 3.
Bakgrundsfaktorer in remitterade deltagare 2021
Projektets målgrupp är personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till
arbete eller studier. Vid inskrivning hade ca 60 % ersättning från Försäkringskassan, 22 %
försörjningsstöd och 18% hade ingen ersättning alls. Deltagare boende i Norrtälje har ökat mest av
alla kommuner under 2021, se figur 4, vilket delvis beror på att Försäkringskassan remitterar in flest
i den kommunen. Deltagarna i projektet MIA vidare har ofta en kombination av medicinska, sociala
och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg
utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som
aktualiserades i projektet under 2021 har 35% (fg.år 28%) haft en offentlig försörjning i mer än fem
år och en tredjedel har grundskolan som högsta utbildning. Bland deltagarna överväger andelen
kvinnor(59%) gentemot männens andel på strax under 40%. Utöver detta finns 4% icke binära. Strax
under hälften av deltagarna är kvinnor över 30 år medan kvinnor i den yngre ålderskategorin utgör
endast 13% av deltagarna. För männen är det mer jämnfördelat mellan ålderskategorierna. Andelen
deltagare under 30 år ökat något under 2021 (33% jmf fg år 25%). Se figur 5.

Figur 3

Figur 4
Figur 5
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Deltagarnas insatser i projektet
Under hela projekttiden har deltagare möjlighet att delta i en eller flera insatser . De flesta
träffar initialt myndighetsgemensamma samverkansteam. Knappt hälften har deltagit i en
motiverande kurs. Merparten av deltagarna har haft ett individuellt stöd exempelvis med
metoden supported employment. Ungefär tre femtedelar har arbetstränat inom arbetsintegrerade sociala företag. Några få (15%) har arbetstränat hos externa arbetsgivare.
Avvikelser, händelser av särskilt vikt.
Under året har det funnits ett stort intresse och behov av arbetsträningsplatser på
arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Redan tidigt under året uppmärksammade
projektet att behovet av arbetsträningsplatser var högre än avsatt budget. Det förekom
också väntetider. Med anledning av detta ökade styrelsen medelstilldelningen till
arbetsträningsplatserna med strax över en halv miljon. För att öka deltagares möjligheter
till arbetsträning och anställning har projektet fokuserat på att initiera och utveckla
arbetsgivarkontakter på den reguljära arbetsmarknaden. Detta har gett goda resultat och i
slutet av året var det lika många deltagare som arbetstränade hos arbetsgivare på reguljära
arbets-marknaden som på ASF.
De sju projektmedarbetare som lånades ut till projektet av det kommunala
aktivitetsansvaret i medlemskommunerna, avslutade sin medverkan under 2021. Detta då
det av olika anledningar remitterades in ytterst få ungdomar till projektet.
Mål och uppnått resultat för projektet, avser hela projekttiden
Projektmålet 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 330 (hittills 227 deltagare) personer erbjuds insatser i projektet från och med juni
2021 till och med sept 2022.
-Att minst 25 % ( hittills 18%) av deltagare har en ökad egen försörjning genom
arbete/studier
-Att minst 30 % (hittills 28% ) av projektets deltagare har gjort en steg förflyttning och kan
delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.

För mer om projektet, se projektbeskrivning, utvärderingar och rapporter på förbundets
hemsida eller kontakta förbundets kansli.
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Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser
Målet för de strukturella insatserna utifrån verksamhetsplaneringen 2021 var att minst 100 personer
från medlemsparterna har deltagit i någon form av informationsspridning eller kompetenshöjande
insats. Varje medlem ska också ha haft minst en insats beskriven i insatskatalogen, båda målen är
uppnådda. Under 2020 deltog ca 300 personer i information eller kunskapshöjande insats.

•Gemensamma forum för parters tjänstemän har anordnats vid tolv tillfällen. Alla forum har skett
digitalt och teman har varit bland annat MIA och socioekonomisk utvärdering”, Läkarintyg som
dörröppnare, ”Att vara tjänsteman i offentlighetens tjänst”, ”Alternativt till våld” med flera. Totalt
har 270 deltagit i något av förbundets forum. Utöver förbundets forum så kan medlemmarnas
tjänstemän delta i gemensamma föreläsningar i länet samt att en gemensam regional konferens
anordnades för förbundets representanter i länet.

•Arbetsgrupp SAMSUS bestående av i huvudsak operativa handläggare som träffas och processar
fram teman för kunskapsseminarier inom tema ”sjukskrivna utan sjukpenning” som är riktade till
medlemsparternas tjänstemän. Under året tog gruppen fram två forum ”läkarintyg som
dörröppnare” och ”målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning”. Gruppens uppdrag är även att
kartlägga målgruppen.

•Vårddialog
Insatsens syfte är att fokusera på att utveckla samarbetet med vårdgivare. Informera om förbundets
pågående projekt som kan erbjudas på individnivå till deras patienter. Exempelvis deltog
samordnaren vid nätverksmöten med rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården och har
under året haft återkommande samtal med rehabiliteringskoordinatorer verksamma
inom primärvården och vårdutvecklare från Centrum för psykiatriforskning, KS.

•Stödja utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).
Insatsen har en samordnare som ska utveckla samarbete mellan MIA-projektet och ASF: en samt
arbeta med att kompetenshöjande insatser. Det har genomförts åtta samarbetsmöten och fyra
kompetenshöjande tillfällen inom jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, mångfald,
antirasistiskt ledarskap, GDPR samt våld i nära relationer. Sammanlagt deltog 29 personer. Strax
innan sommaren beslutade styrelsen att finansiera ett nytt projekt ”stimulera etablering av nya ASF”
i kommuner som idag saknar inom Roslagens område. Samordnaren har under hösten tillsammans
med Coompanion arbetet i projektet vilket gett resulterade att det vid årets slut fanns en affärsidé,
personal och lokal för ett nytt ASF i Danderyd.

•Digital Insatskatalog.
Insatskatalogen är ett digitalt verktyg och i den finns information om insatser som stödjer individer
att närma sig arbetsmarknaden. De registrerade insatserna är både finansierade av förbunden och
arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och andra aktörer. Sökverktyget gör
det enklare för medarbetare hos medlemmarna och för personer som har behov av arbetslivsinriktat stöd att hitta och få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare.
Antalet sökbara rehabiliteringsinsatser i de sex kommuner som utgör Samordningsförbundets
uppdragsområde har under året ökat och uppgår till 79 lokala insatser som under året haft ca 118
användare. Fler hittar och känner till katalogen och användandet har ökat från föregående år (118
jmf fg 68 st). Nationellt har katalogen haft 76 användare lokaliserade i Täby , 20 från Åkersberga
och 17 från Norrtälje samt 5 från Vallentuna resterande städer har haft för få användare för att
kunna registreras.
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1.6. Väsentliga personalförhållanden
Samordningsförbundet är inte egen arbetsgivare utan lånar in all sin personal från medlemsparterna som därefter fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna.
Personalen i kansliet
Förbundet lånar personal från Österåkers kommun till att bemanna kansliet som har en heltidsanställd förbundschef samt två timanställda; en samordnare och ett ekonomistöd.
Personal i förbundets operativa och strukturpåverkande insatser
Förbundet lånar personal från flera av medlemmarna för att bemanna insatserna. Merparten av
kommunerna finansierar en fjärdedels personalresurs i projektet Mia vidares samverksansteam i
Roslagen. Nedan redovisas insatspersonal som överstiger en fjärdedel :
- 3,5 personalresurser från Arbetsförmedling (MIA projektet)
- 2,5 personalresurser från Österåkers kommun (Mia projektet och insatsledare SAMSUS/ stödja ASF)
- 1,0 personalresurs från Täby kommun (Projektledare MIA projektet)
- 1,3 personalresurs från Försäkringskassan. (MIA projektet och insatskatalogen)
Förbundet har inte uppnått den prognostiserade budgeten under verksamhetsåret för personalen.
En anledning är personalfrånvaro i form av egen sjukdom, vård av sjukt barn både bland kansliet
och i insatserna.

1.7. Förväntad utveckling
Pandemin förväntas påverka verksamheten även under kommande år 2022 i form av bestående
effekter som digitalisering och genomförande av distansmöten.
Socialfondsprojektet MIA vidare avslutar sin operativa individverksamhet september 2022.
Projektet fokuserar på dialog om möjlig implementering fram till dess. Därefter kommer
Samordningsförbundet fortsätta finansiera individverksamheten de återstående månaderna fram
till och med den 31 december 2022. Ansökan om nya medel påbörjas under våren 2022. Avsikten
är att finansiera en ny utveckling inom medlemsparternas rehabiliteringsområde 2023.
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2. Ekonomiska resultat
För verksamhetsåret 2021 har förbundet haft intäkter på 9 m.kr avseende bidrag från parterna och
3 m.kr i riktade projektbidrag från ESF till projektet MIA Vidare. Därtill har förbundet ett ingående
överskott från verksamhetsåret 2020 som uppgick till 3,5 m.kr vid årets början. Målet har under året
varit att det egna kapitalet inte skulle öka vid årets slut. Kostnaderna för 2021 summeras till drygt 10
m.kr (2020: 9 m.kr) vilket ger ett underskott på 1 m.kr. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets
slut redovisar ett eget kapital på ca 2,5 m.kr och når sitt mål om att inte öka det egna kapitalet.

Avvikelser från budget
Jämfört med budget blev intäkterna för 2021 lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna blev
något lägre än budgeterat. Avvikelsen på intäktssidan beror på att projektet MIA vidare fick ett något
lägre projektbidrag från ESF än beräknat. Orsaken till detta är att personal arbetat i mindre omfattning
i projektet pga. pandemin och personalvakanser. Att kostnaderna inte blev ännu lägre beror på att
förbundet har omsatt en del av de ofördelade medlen i nya/utökade insatser under 2021.
De största avvikelserna från budget är de lägre kostnader än förväntat för finansiering MIA projektet,
denna avvikelse uppgår till 2,6 m.kr. Även de administrativa kostnaderna blev 300 tkr lägre än
budgeterat. Båda avvikelserna går att härleda till personalfrånvaro (vakans, sjukdom, vård av barn)
Hantering av förbundets överskott
Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska öka och nå Nationella Rådets riktlinjer om eget
kapital. Stora delar av det egna kapitalet finns intecknat i den verksamhetsplan för 2022 som antogs av
förbundet i november 2021 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid
2022 års utgång.
När Förbundet utökades 2019 resulterade det i ett betydande överskott då de nytillkomna
medlemmarna fick ingå i det redan pågående socialfondsprojektet MIA. Vilket resulterade i att de
medel som förbundet hade budgeterade för att operativa insatser till de nya medlemmarna uteblev
och istället genererade socialfonden ett överskott på 1,98 m.kr. Förbundet arbetar med att minska det
egna kapitalet genom att budgetera det tidigare upparbetat överskottet i insatser. Pandemin har gjort
det svårt att arbeta bort överskottet under 2020-2021 men prognosen är att det egna kapitalet
kommer minska under 2022, se figur 6.

Figur 6
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2.1 Resultaträkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens resultat

1
2

9 169
-10 307

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2.2 Balansräkning

Not

-1 138

9 562
- 8 995
0
567

-1 138

0
0
567

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter

891

868

Övrig fordran; moms

357

332

Kundfordring

750

375

2 762
4760

3 920
5 495

-1 138
3 525

537
2 974

909

630

-3

0

Upplupna kostnader

1 467

1 354

Summa eget kapital och skulder

4760

5 495

Omsättningstillgångar

3

Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

4

Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Leverantörsskulder
Övrig skuld
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2.3 kassaflödesanalys

2021-12-31

2020-12-31

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster 6

-

1 138
13

566
-29

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-

1 125

537

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde för den löpande verksamheten

-422
389
-1158

317
493
1 347

Årets kassaflöde

-1 158
3 920
2 762

1 347
2 573
3 920

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2.4 Driftredovisning
Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

Jan-dec
2021

Jan-dec
2021
(inkl. ändringsbeslut)

Utfall 2021
Budget 2021

Jan-dec
2020

-10 307

-11 605

Medlemsavgift

6 000

Extern finansiering

Nettokostnad

1 298

-8 995

6 000

-

6 000

3 169

4 000

-831

3 561

Resultat

-1 138

-1 605

566

Utgående eget kapital

2 403

1 936

3 541

6

En upplupen kostnad på 13 tkr 2020 och en upplupen (ESF) intäkt för 2020 som ej inkom 2021.
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6. Noter
Siffrorna i noterna redovisas i avrundat belopp t.kr

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 1. Verksamhetens intäkter

2021-12-31

Medlemsbidrag från staten (AF/FK)
Medlemsbidrag från Täby kommun
Medlemsbidrag från Österåkers kommun
Medlemsbidrag från Vallentuna
Medlemsbidrag från Vaxholm
Medlemsbidrag från Danderyd
Medlemsbidrag från Norrtälje
Medlemsbidrag från Region Stockholms
EU-medel och andra bidrag

Summa

2020-12-31

3 000
366
266
219
126
206
317
1 500
3 169

3 000
363
263
223
133
203
313
1 500
3561

9 169

9 562

Not 2. Verksamhetens kostnader
Administrativa kostnader
Styrelse och revision
Kanslipersonal 7
Lokal
Övrigt 8
Utvärdering
Summa

Avvikelse

Utfall

Budget 2021

2021-12-31

(inkl. ändringsbeslut)

2020

355
1 039
100
100
15
1 608

310
1190
125
205
100
1 930

-45
151
25
105
85

371
988
76
66
65
1 566

-

Strukturpåverkande insatser
Gemensamma forum
Digitalkatalog + 30% samordnare
Vårddialog
+ 20 % samordnare

45
251
79

100
200
80

55
-51
1

25
87
55

-

SAMSUS

130

120

-10

93

526
1 031

9

545
1 045

19

120
380

7136
388
143

279
-38
57

6135
351
559

7 667

7415
350
200
665
8 630

10 307

11 605

-

Stödja ASF
Summa

+ 20% samordnare
” +40% samordnare

Operativ individinsats
Projekt - MIA vidare Roslagen
Projektlokal
Övriga operativa kostnader 10
Ofördelade medel
Summa operativa individinsats

Verksamhetens kostnader

7045

8 990

7

De lägre kostnader 2021 orsakas av sjukfrånvaro och frånvaro på grund av vård av barn samt att kostnader som fysiska möten
genererar uteblev. Som exempel med lokal, resa, boende har ej genomförts samt att utbildning av kansli har ej varit genomförbart.
8
Utbildning, medlemsavgifter, resor, externa lokaler, förbrukning och kontorsmaterial. För specificering av kostnader kontakta kansliet.
9
Styrelsen beslutade 210519 och 210616 att utöka budgeten för insatsen.
10
Kontors och förbrukningsmaterial, möteslokal, utbildningar övrigt. För specificering av kostnader kontakta kansliet.
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Not 3. Fordringar

Belopp i tkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2021
Förutbetalt ekonomisystem 2022
Förutbetalt projektlokal kv 1 2022

762
7
122

Summa

891

Moms fordring

357

Fordringar - Regionens medlemsavgift kv 4

750

Kassa bank - Summa på bankkonto 2021-12-31

2 762

Not 4. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Styrelsearvode
Gemensamt forum
Personal Strukturinsatser
Arbetsträningsplatser

29
9
121
233

Personalkostnad MIA Samverkansteam
Personalkostnad Coach MIA
Personal utbildning MIA
Lokal hyra kv1 2022
Övrigt

214
158
12
122
11

Summa

909

Upplupna kostnader
Kansli
Styrelse arvode
Revisorkostnad 2021
Kansli personal
Övrigt

36
65
110
2

Strukturinsats
Insatskatalog
Stödja ASF

36
272

Operativ individinsats MIA
Projektledning
Samverkansteam
Arbetscoach
Arbetsträningsplatser
Övrigt

75
133
622
114
2

Summa

1 467
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7. Styrelsens underskrift
Vi intygar att denna årsredovisning för 2021 ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:…………………………………………………………………………………………

…………………………………
Namnförtydligande
Ordförande

………………………………………….
Namnförtydligande
Vice ordförande

…………………………………
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………………..
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………………..
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………………..
Namnförtydligande
Ledamot

…………………………………
Namnförtydligande
Ledamot
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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

Samordningsförbundet Roslagen | c/o österåkerskommun Hackstavägen 22 184 86 Åkersberga | Tel 073-625 22 14 | sophia.dahlgren@osteraker.se
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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
2021 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga
om anmärkning och ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen och
nämnderna.
2. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i direktionen i Storstockholms
brandförsvarsförbund.
3. Ansvarsfrihet beviljas för 2021 års verksamhet för ledamöterna i Samordningsförbundet
Roslagen.
4. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB och
Rindö skoltomt AB får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets
resultat, samt bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning
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 2021
Kommunfullmäktiges presidium har mottagit revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021.
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.
Att styrelsen och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig. Vissa brister har
framkommit i årets granskningar, vilka framgår av revisorernas redogörelse.
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Att årets resultat sammantaget är förenligt med fullmäktiges fastställda finansiella och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.
Att med anledning av att ärendebalansen avseende tillsynsärenden samt handläggningstid för
bygglov inom stadsbyggnadsnämnden inte förbättrats sedan revisionen första gången, i
revisionsberättelsen för 2019 noterade problemet riktas fortsatt och nu starkare kritik mot
stadsbyggnadsnämnden. Revisionen förutsätter att stadsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen omgående vidtar åtgärder för att hantera problemen och eventuella framtida
utmaningar.
Revisionen noterar att barn- och utbildningsnämnden trots att nettokostnadsavvikelsen inte når
målnivån har bedrivit sin verksamhet inom fullmäktige given budget. Revisionen förutsätter att
nämnden fattar nödvändiga beslut för att anpassa verksamheten, alternativt föreslå realistiska
ekonomiska mål.
Revisionen anser att målet om en hög kostnadseffektivitet är av stor vikt och har därför tidigare
framfört att staden behöver utveckla sin redovisning av kostnadseffektiviteten och hur denna
utvecklas. Ett viktigt verktyg för detta är jämförelser med andra kommuner och staden bör
således prioritera detta utvecklingsområde.

Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner
kommunens årsredovisning för 2021. 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
Kommunfullmäktiges presidiums utlåtande och beslutsförslag
Revisionsberättelse år 2021-sammanfogad
Revisionsberättelse SSBF 2021 sammanfogad
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Roslagen 2021 sammanfogad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Revisionen
Korau Kahruman klk, ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB,
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Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB och Rindö skoltomt AB, SSBF,
Samordningsförbundet Roslagen
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Bilaga 1
Revisorerna i Vaxholms stad

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021
Syftet
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen. Revisorernas redogörelse är ett komplement till revisionsberättelsen.
Under verksamhetsåret 2021 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.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som
följer av God revisionssed. Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i kommunala bolag
och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte
granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets
interna kontroll har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga
Revisorer för granskning av 2021 års verksamheter har varit:
Anders Haglund, ordförande
Ingrid Ekstedt
Jan Eriksson
Elisabeth Oldengren
Tommy Nee
Lars Siggelin
Ingemar Visteus
Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna
har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år 2021.
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Lekmannarevision
Granskningen av Vaxholms Vatten AB har utförts av lekmannarevisor Anders Haglund.
Granskningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB samt Rindö
skoltomt 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 ekonomisk 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
Rindö skoltomt AB
Vaxholmsvatten AB

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

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

Kommunrevisorernas arbetsformer
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsåret 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.
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Revisionsinsatser år 2021
Revisionens anslag
För år 2021 var revisionens totala anslag 800 tkr. Utfallet är lika med budget.

Koppling till riskanalys
2021 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys.

Redovisning av Årlig granskning
Grundläggande granskning
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder samt den gemensamma Överförmyndarnämnden och Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH).
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
Den första punkten har utgjort underlag för att bedöma om den interna kontrollen varit tillräcklig
medan de två andra punkterna – måluppfyllelsen avseende verksamhet och ekonomi – varit underlag för bedömning av om förvaltningen varit ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömde även att den interna kontrollen i huvudsak varit tillräcklig.
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Ändamålsenlighet
(Verksamhetsmässiga
mål)

Ekonomiskt
tillfredsställande
(Ekonomiska mål
samt resultat)

Intern kontroll
(Styrning, kontroll
och åtgärder)

Kommunstyrelsen

GUL

GRÖN

GRÖN

Socialnämnden

GUL

GRÖN

GRÖN

Barn- och utbildningsnämnden

GUL

GUL

GRÖN

Nämnden för teknik, kultur och fritid

GUL

GUL

GRÖN

Stadsbyggnadsnämnden

GUL

GUL

GRÖN

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en mindre positiv budgetavvikelse (resultat), +0,3 mnkr,
när volymöverskottet om 3,6 mnkr, som främst är hänförbart till förskoleverksamheten, exkluderas.
Även om målet avseende budgetföljsamhet uppnås, så klarar nämnden inte de två andra målsättningar som avser nettokostnaden för kärnverksamheten (grundskola och förskola).
Nämnden för teknik, fritid och kultur redovisar en positiv budgetavvikelse (resultat) +0,9 mnkr som
främst förklaras av satsningar som, exempelvis ett nytt bibliotek, inte genomförts enligt plan. Överskottet synes mot den bakgrunden vara rimligt. Vidare uppnås inte målsättningarna om kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll (fastighet) eller den som avser vakansgrad i lokaler.
Stadsbyggnadsnämnden når målsättningen om självkostnadstäckningsgrad, men redovisar ett negativ budgetavvikelse (resultat) -0,8 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter
reducerats till följd av långa handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytterligare tjänster/lönekostnader. Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i år.
Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att uppnå måluppfyllelse genom att nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om åtgärdsplaner i de fall där måluppfyllelse inte har uppnåtts. Vi noterar dock att dessa åtgärder inte varit tillräckliga i vissa fall.
Vi ser positivt på att dessa åtgärdsplaner tas fram, men för att utveckla verksamheten ytterligare vid
prognostiserade avvikelser/underskott kompletteras dessa åtgärdsplaner med en tydlig konsekvensanalys av vilken ekonomiska och verksamhetsmässiga effekt framgår. Åtgärdsplanen som beslutas i
nämnd följs därefter upp löpande under året och analyseras för att säkerställa att vidtagna åtgärder
är tillräckliga för att uppnå avsedd effekt.
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Gemensamma nämnderna
Överförmyndarnämnden (värdkommun Värmdö kommun)
Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget är negativt
och uppgår till -0,5 mnkr. Om kommunernas resultat separeras är Vaxholms budgetavvikelse positiv, 0,1 mnkr. Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i rimlig grad varit tillräcklig under år 2021. För att utveckla verksamheten rekommenderas nämnden säkerställa att åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse och för att uppnå en budget i balans.
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (värdkommun är Täby kommun)
Nämnden uppnår de av fullmäktige i Täby kommun fastställda målen. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. För år
2021 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar 6 % av budgeterade
nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre intäkter och kostnader främst på grund av färre antal tillsynsinsatser än budgeterat.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning
Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet
med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.
Delårsrapport
Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Vi bedömer att:
•
•
•

Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, men att struktur och i viss mån innehållet i förvaltningsberättelsen måste omarbetas i enlighet med lag och god sed.
Den lämnade helårsprognosen indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås och
något underskott från tidigare år finns inte att återställa.
Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige beslutat om i budget för året.
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•

Den rapporterade måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga mål fullmäktige beslutat om i
budget bygger i flera fall på prognoser vilka vi inte har tagit del av. Vi kan därför inte göra
någon annan bedömning av måluppfyllelsen än kommunstyrelsen gör.

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021
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
Syftet med PwC:s granskningen är att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är
upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Efter PwC:s granskning görs följande bedömning:
•
•
•
•
•

Stadens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen inte är
upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.
Grundat på vår granskning har det dock framkommit omständigheter som ger oss anledning att anse att driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet
med LKBR och god redovisningssed.

Efter genomförd granskning gör vi revisorer 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 avseende redovisning och
presentation av driftsredovisningen.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Mål för god ekonomisk hushållning
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
1

Kommunallag (2017:725)
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årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska
förvaltningen.
Syftet med PwC:s granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
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 2021 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen.
Efter PwC:s granskning görs följande bedömning:
•
•
•

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 2021.
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 2021.
Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Efter genomförd granskning gör vi revisorer följande bedömning:
•

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Samtliga tre mål uppfylls. Vi bedömer även att de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021 uppnås för året.

Lekmannarevision - granskning av bolag
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenlig sätt, om verksamheten sköts på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt
samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Nytt för i år är att, inom ramen för lekmannarevisionen, har grundläggande granskning av bolagen
genomförts av sakkunnigt biträde som underlag för vårt uttalande.

Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där revisionen och
lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig.
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IT-styrning
(Kommunstyrelsen)

Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig och om
detta har skett med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har även berört övriga nämnders verksamheter.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms inte vara helt tillräcklig.
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
• Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala

handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
• Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar relate-

rat till IT-styrning.
• Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade

projekt.
• Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
• Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.
Vidare poängterades särskilt vikten av att verksamheternas behov är styrande i de beslut som fattas
inom IT, i enlighet med kommunens riktlinjer och att samtliga system vid implementering av nya
IT-system är kompatibla. Avslutningsvis föreslogs att kommunstyrelsen och nämnderna överväger
behovet av att de lokala handlingsplanerna för digitalisering förankras i respektive politiskt organ.
Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till samtliga nämnder samt Kommunfullmäktige och för kännedom. Svar har inkommit.
Upphandling och inköp
(Kommunstyrelsen)

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen
i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
I syfte att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet rekommenderas kommunstyrelsen att:
•
•
•

Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs
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Rapport översänd till Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige och för kännedom. Svar har inkommit.
Föreningsbidrag
(Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen)

Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till
föreningar.
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag
till föreningar inte är tillräcklig.
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:
•
•
•
•
•

Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa
är ändamålsenliga och aktuella.
Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av
bidrag/-stöd.
Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive
ansvarig nämnd.
Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig
uppföljning av dessa.

Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om
det finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad
bidrag använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens
syn på behovet av mål kopplade till jämställdhet.
Rapport översänd till samtliga nämnder samt Kommunstyrelsen för yttrande och till Kommunfullmäktige och för kännedom. Svar har inkommit.

Övriga granskningsinsatser
En viktig del av revisionens arbete är att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om
åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen beaktat noterade
brister, synpunkter och förslag.

Sida 9 av 11
351

Bilaga 1
Revisorerna i Vaxholms stad

Arrende- och hyresavtal
Inom ramen för den fördjupade granskningen av föreningsbidrag ingick även att granska ett antal
hyres- och arrendeavtal mellan staden och föreningar avseende vem som ingått dessa avtal. Den delen av granskningen är en uppföljning i den delen av den granskning som revisionen genomförde
2020 av arrende- och hyresavtal där det bland annat framkom att det fanns avtal som inte var undertecknade den uppföljande granskningen framkommer att ett av de fyra granskade avtalen inte är undertecknat.
Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om nämnden inventerat sina arrendeavtal och säkerställt att dessa är undertecknade och dessutom undertecknade av behörig befattningshavare. Svar har inkommit även på denna del av granskningen.
Privata utförare, förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter samt underhåll
En uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av granskningens resultat
och lämnade rekommendationer i tre tidigare (revisionsåret 2019) genomförda granskningar. Dessa
är:
- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer
Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna
vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande dokument
samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll.
Vidtagna åtgärder bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll
av privata utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende underhåll bedöms vara relevanta men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta
fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattningen av stadens underhållsbehov.
Rapport har överlämnats till Nämnden för teknik, fritid och kultur för yttrande avseende
bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår
samt om nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare. Kommunstyrelsen och Socialnämnden fick rapporten för kännedom. Svar
har inkommit.
Särskilda skrivelser
Under året har revisionen även ställt ett par särskilda skrivelser till berörd nämnd enligt nedan:
Arrendeavtal
Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende ett avtal om lägenhetsarrende 2017-06-14, Dnr
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2017/44.255. Med anledning av detta avtal ställdes ett antal frågor som nämnden besvarat.
Angående riktlinjer för bidragsgivning
Kultur- och fritidsnämnden med anledning av deras svar på den granskning om föreningsbidrag
som genomförts under året.
I de, av Nämnden, nu beslutade riktlinjerna anges endast följande rörande kontroll och uppföljning:
”Uppföljning av utbetalade bidrag/föreningens verksamhet sker genom kontinuerlig dialog och
verksamhetsbesök”.
Våra lämnade rekommendationer avsåg dock en mer stringent och strukturerad uppföljning och
kontroll för att denna ska vara tillräcklig. Ett antal förslag på kontroller presenterades i revisionens
skrivelse. Nämnden rekommenderades att överväga om det finns skäl att beakta i den beslutade
riktlinje eller sidoordnad rutinbeskrivning. Svar har inkommit.

Dialog, kommunikation och övrig informationsinsamling
Revisorerna har under revisionsåret 2021 haft 15 sammanträden, slutrevisionen inräknad.
Möten har även hållits löpande med ledande politiker och tjänstepersoner. Under 2021 har
dialogmöten genomförts med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen.
Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från styrelsen och nämnderna. Liksom föregående år har revisionen till dessa möten begärt skriftliga svars på de frågeställningar som skickats ut inför dessa möten. Svaren har också förankrats i respektive 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.
Även specifika dialoger rörande vissa frågor med Kommunstyrelsens presidium samt besvarat frågor från invånare.
Vaxholm den 25 mars 2022

Anders Haglund

Ingrid Ekstedt

Jan Eriksson

Elisabeth Oldengren

Tommy Nee

Lars Siggelin

Ingemar Visteus
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Nej

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

Ja

1
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § 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 kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●
●
●

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

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
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen har fastställts av kommunstyrelsen 2022-03-24 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av stadens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av stadens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att stadens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.
Mindre fel/förbättringsförslag gällande noter har kommunicerats direkt med ansvariga i
staden.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Till driftredovisningen ska tilläggsupplysningar enligt R14 lämnas, detta saknas i
stadens årsredovisning. Innevarande års utfall, avseende intäkter och kostnader, ska
även jämföras med föregående års utfall enligt R14. Stadens driftredovisning innehåller
endast en jämförelse av nettoutfallet.
Kravet i 4 kap. 2 § LKBR på att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt
medför att sambandet mellan driftsredovisningen och årsredovisningens övriga delar
ska beskrivas översiktligt. Driftredovisningen bör, med eller utan justering, summeras i

1

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.
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.
3
Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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resultaträkningens poster Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader. Båda
dessa saknas i årsredovisningen.
Vid avstämning med staden har vi fått följande förklaring till avvikelsen. Enligt staden
har driftredovisningen lagts upp, både på nämnd- och verksamhetsnivå så att intäkter,
kostnader osv kan summeras i resultaträkningens poster. Problemet i år är att de
generella statsbidragen som staten givit ut redovisas korrekt som generella statsbidrag i
staden externa resultaträkning men vilka staden i driftredovisningen redovisar som
riktade (dvs. som intäkt). Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått
generella statsbidrag som hamnar som intäkter i driftredovisningen men som generella
statsbidrag i resultaträkningen. Det finns alltså en koppling men i år upplever staden
differenser i jämförelsen pga. att de generella statsbidragen redovisas olika i
resultaträkningen och driftsredovisningen.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen inte är
upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.
Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning
att anse att driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper.
Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendationer.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med
LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 3-8 samt 87-119.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 3-8 samt 87-119 i alla väsentliga avseenden
med övriga delar i årsredovisningen.
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Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Richard Moëll Vahul
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förtroendevalda revisorerna i Vaxholm stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan daterad 2022-02-22. 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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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-25 08:22:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Richard Sebastian Moëll Vahul

Datum

Richard Moëll Vahul
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Vaxholm stad
Mars 2022

Carin Hultgren
Fredrik Birkeland

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten
för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
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 2021.
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 2021.
Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
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
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

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

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Granskning av stadens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av stadens årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen kommer fastställas av kommunstyrelsen 2022-03-24
och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 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.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att alla tre
finansiella mål är uppfyllda.
Finansiella mål

Utfall 2021

Måluppfyllelse

Budgetavvikelsen ska inte
vara negativ

126,3 mnkr

Uppfyllt. Samtliga nämnder förutom
stadsbyggnadsnämnden redovisar ett
överskott mot budgeten. Finansförvaltningen redovisar också ett överskott
främst p.g.a. förbättrade skatteprognoser.
Exploaterings-verksamhetens bidrag till
överskottet uppgår till 96,8 mnkr.

Resultatet i procent av
skatteintäkterna ska uppgå till
minst 2,0 procent

20,1 % *
19,6 % **

Uppfyllt. Resultatet är 20,1 procent (19,6
%) och överstiger därmed målnivån.
Exklusive exploateringsverksamheten
uppgår resultatet till 6,8 procent.

Soliditeten för kommunen ska
inte understiga 35 procent

50,4 %

Uppfyllt. Kommunens soliditet överstiger
målnivån.

*) Jämfört med såväl skatteintäkter som utjämning
**) Jämfört med skatteintäkter
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Måluppfyllelsen visar att mer än 50
procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas
(gult) inom alla tre målområdena, Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under
avsnitt för respektive målområde i årsredovisningen.
Figur 1. Aggregerad måluppfyllelse per målområde
Kvalitet

Livsmiljö

17
%

29
%

Ekonomi
16
%

4%

55
%

8%

42%
65%

76
%

Bedömning
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 2021.
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 2021.
Kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 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 kommunstyrelsens
bedömning att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

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

Ja
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 2021.

Verksamhetsmål

Ja
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 2021.

2022-03-25

Carin Hultgren
___________________________
Certifierad kommunal revisor

Uppdragsledare

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 daterad 2022-02-22. 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
2021

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, org nr 556989-1178
Mars 2022
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Sammanfattning
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Ej tillämpligt

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller
följt upp dessa. Vi ser dock följsamhet till ägardirektivet då budget
har fastställts för året.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

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

Gul

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
●

Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av
densamma.
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Inledning
Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver
kommunal verksamhet.
Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra
uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på
avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga
ska besvaras:
Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig
intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd
(otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Ja. Styrelsen har fastställt budget (och internkontrollplan) i oktober
2020 för 2021 samt i oktober 2021 för 2022.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för bolagets
verksamhet?

Röd

Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande
verksamhetsmål för bolagets verksamhet.

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?

Grön

i form av budget och budgeterat resultat om 7 tkr och målet i
ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än kostnaderna
och att resultatet ska medge avkastning till ägaren, uppnås med
redovisat resultat.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Bedömningen avser endast de ekonomiska målen.

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

Grön

Arbetsordning har fastställts, liksom en riskanalys och
internkontrollplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Gul

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

Ej tillämpligt

Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål
för 2021.

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

Grön

Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och tertial 2. Utfallet blev i
princip enligt budget (4 tkr att jämföra med budget 7 tkr).

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Ej tillämpligt

4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Grön
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Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin.
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4 inte är ett ändamål
utan en upprepning av föremålet i § 3.

Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi
inte uttala oss om mål uppnås.

Resultat (4 tkr) överensstämmer ihuvudsakmed budgeterat resultat
om 7 tkr. Målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre
än kostnaderna och att resultatet ska medge avkastning till
ägaren, uppnås med redovisat resultat.
4

2022-03-25

Carin Hultgren
Certifierad kommunal 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 beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

Grundläggande granskning - Fastighetsbolaget vasavägen 13 AB
PwC

373

374

375

Grundläggande granskning
2021

Vaxholm Smeden 3 AB, org nr 556780-9875
Mars 2022
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Sammanfattning
Granskningsområde

Revisionell
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet

Ej tillämpligt

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller
följt upp dessa. Vi ser dock följsamhet till ägardirektivet då budget
har fastställts för året.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande

Grön

Baseras på revisionsfråga 5b

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

Gul

Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
●

Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av
densamma.
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Inledning
Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver
kommunal verksamhet.
Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra
uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på
avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga
ska besvaras:
Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig
intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd
(otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Ja. Styrelsen har fastställt budget (och internkontrollplan) i oktober
2020 för 2021 samt i oktober 2021 för 2022.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för bolagets
verksamhet?

Röd

Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande
verksamhetsmål för bolagets verksamhet.

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?

Grön

i form av budget och budgeterat resultat om 700 tkr och målet i
ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än kostnaderna
och att resultatet ska medge avkastning till ägaren, uppnås med
redovisat resultat.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Bedömningen avser endast de ekonomiska målen.

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

Grön

Arbetsordning har fastställts, liksom en riskanalys och
internkontrollplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Gul

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

Ej tillämpligt

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

Grön

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Ej tillämpligt

4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Grön
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Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin.
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4 inte är ett ändamål
utan en upprepning av föremålet i § 3.
Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål
för 2021.
Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och tertial 2. Utfallet blev
positivt men lägre än budgeterat (500 tkr att jämföra med budget
700 tkr).
Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi
inte uttala oss om mål uppnås.

Resultat (483,5) överensstämmer inte fullt ut med budgeterat
resultat om 700 tkr. Målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska
vara högre än kostnaderna och att resultatet ska medge
4
avkastning till ägaren, uppnås med redovisat resultat.

2022-03-25

Carin Hultgren
Certifierad kommunal 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 beslutad projektplan. 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
2021

Rindö skoltomt AB, org nr 559115-1815
Mars 2022
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Sammanfattning - kvarstår
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning

Ej tillämpligt

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt 2021. Detta med
anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål,
budget eller följt upp dessa.

Grön

Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om styrelsens
förvaltning utförts på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2022. Fastställd budget saknas.
Årets resultatet för året är dock positivt och uppgår till 39 tkr.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

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

Kommentar

Gul

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen i samtliga bolag:
●

Säkerställa efterlevnad till ägardirektiv avseende verksamhetsplaner och strategiska mål och uppföljning av
densamma.
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Inledning
Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som bedriver
kommunal verksamhet.
Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra
uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på
avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den översiktliga
granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande övergripande revisionsfråga
ska besvaras:
Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig
intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 202X.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 202X. I övrigt se
“syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd
(otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Röd

Nej, vilket är en diskrepens mellan ägardirektivet då bolaget inte
tagit fram någon verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Ja, budget har fastställts för 2022 (och internkontrollplan).
För 2022 har budget fastställt (intäkter och kostnader) samt
budgeterat resultat om 79 tkr.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för bolagets
verksamhet?

Röd

Vi kan inte finna att styrelsen fastställt övergripande
verksamhetsmål för bolagets verksamhet.

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?

Grön

i form av budget och budgeterat resultat om 79 tkr (2022) och
målet i ägardirektivet, att hyresintäkterna ska vara högre än
kostnaderna och att resultatet ska medge avkastning till ägaren.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Bedömningen avser endast de ekonomiska målen.

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

Grön

Arbetsordning har fastställts.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Delvis

Löpande rapportering innehåller årsprognos för ekonomin.
Årsprognos för verksamhetens måluppfyllelse saknas. Ingen
uppföljning görs av det kommunala ändamålet. Vi noterar att den
beskrivning som finns i bolagsordningens § 4 inte är ett ändamål
utan en upprepning av föremålet i § 3.

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

Ej tillämpligt

Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om verksamhetsmål
för 2021.

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

Ej tillämpligt

Vi har inte kunnat verifiera att bolaget beslutat om mål för
ekonomin för 2021. Positiva resultat har redovisats i tertial 1 och
tertial 2.

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Ej tillämpligt

Bolaget har saknat verksamhetsmål för år 2021, därmed kan vi
inte uttala oss om mål uppnås.

4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Grön

Grundläggande granskning - Rindö skoltomt AB
PwC
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Bolaget har saknat mål för ekonomin för år 2021. Årets resultat är
positivt (39 tkr), vilket innebär att resultatet medger avkastning till
ägaren (målet).
4

2022-03-25

Carin Hultgren
Certifierad kommunal 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 beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

Grundläggande granskning - Rindö skoltomt AB
PwC
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Lekmannarevisor i Rindö skoltomt AB, Vaxholms stad
För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Rindö skoltomt AB

Till årsstämman i
Rindö skoltomt AB
Org nr 559115-1815

För kännedom
Fullmäktiges i Vaxholms stad

Granskningsrapport för 2021
Jag, av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor, har granskat 559115–1815 AB:s
verksamhets 2021.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämmans fastställda ägardirektiv.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har framför allt fokuserat på följande områden:
•
•
•

Styrning, kontroll och åtgärder
Måluppfyllelse verksamhet
Måluppfyllelse ekonomi

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:
Att tillräckliga underlag saknas för att pröva om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt sätt. Detta med anledning av att bolaget under 2021 varken beslutat om mål eller
följt upp dessa.
Bolaget har dock följt det övergripande ekonomiska målet som fastställts i direktiv från ägaren. Jag
noterar en diskrepans mellan ägardirektivet då bolaget bland annat inte tagit fram någon
verksamhetsplan med tillhörande strategiska mål.
Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2021. Resultatet medger avkastning på ägarnas insatta
kapital, vilket överensstämmer med mål i ägardirektivet.
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Att bolagets interna kontroll inom granskade områden delvis varit tillräcklig.
Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade
dokument.

Vaxholms stad 25 mars 2022

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

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Roslagsvatten AB för år 2021.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 36-58 i detta dokument.
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 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 9 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 2-35. 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.
1 av 2
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens 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.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

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 för Roslagsvatten AB för år 2021 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.
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 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.
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. 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

•

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

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Visma Addo ID-nummer : 5d1e7ee9-6433-4d81-8d07-1f4a592461f4

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Salemyr
Auktoriserad revisor
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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 2021
Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat
Roslagsvatten Aktiebolags verksamhet. Vi har biträtts av PwC 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 Roslagsvatten AB:s riskhantering med fokus
på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i Margaretelund, det
så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt samt mallar och
rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för projektarbete och
har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att säkerställa
nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens organisation avseende
projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer
avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och
styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller motsvarande som reglerar
vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större pågående investeringsprojekt
redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB lämnades i samband med
granskningen, vilka vi har för avsikt att följa upp kommande år.
Under året har även en grundläggande granskning genomförts för samtliga bolag inom
Roslagsvatten-koncernen. Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och
budget, rapportering till styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för
verksamhet och ekonomi. Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.
Ett utvecklingsområde identifieras avseende bolagets målarbete där vi rekommenderar att bolaget
också fastställer årliga målvärden för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget
verksamhet. Vi förutsätter vidare att bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser
med andra VA-huvudmän och i det beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet.
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Under året har vi kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser vi som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten.
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet,
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Vi tolkar styrelsens svar att de inte har för avsikt
att utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Vi uppmanar därför respektive ägare att ställa krav
på styrelsen att årligen utarbeta en bolagsstyrningsrapport.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.
Den 31 mars 2022

Anders Haglund
Av fullmäktige
i Vaxholms stad
utsedd lekmannarevisor

Jan Olsson
Av fullmäktige
i Ekerö kommun
utsedd lekmannarevisor

Ulf Nordlinder
Av fullmäktige i
Vallentuna kommun
utsedd suppleant till
lekmannarevisor

Jan Winberg
Av fullmäktige i
Österåker kommun
utsedd lekmannarevisor

Annette Ramsell
Av fullmäktige
i Knivsta kommun
utsedd lekmannarevisor

Till granskningsrapporten biläggs följande:
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021
Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk
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Roslagsvatten AB
Mars 2022

Jesper Häggman
Henrik Fagerlind
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Sammanfattning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Grön

Vi bedömer att styrelsen i rimlig grad kan verifiera att dess
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi
noterar däremot att Roslagsvatten ABs mål för verksamheten är
formulerat som ett strävansmål som utvärderas baserat på
nyckeltal med målvärden för år 2024. Utfall för målvärden år 2021
är bättre än utfallet år 2020 för majoriteten av de 10 nyckeltalen.
Att målvärden saknas för år 2021 försvårar däremot en fullständig
utvärdering av bolagets måluppfyllelse ur ett
verksamhetsperspektiv.

Grön

Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat efter finansiella poster är: 0,29 MSEK och mot
resultatbudget är resultatet en positiv avvikelse om 4,5 mnkr.

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

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

Kommentar

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
●

Att säkerställa att målvärden för respektive verksamhetsår fastställs för de nyckeltal mot vilka måluppfyllelse för
Roslagsvatten ABs övergripande mål för verksamheten utvärderas.

Roslagsvatten AB - Grundläggande granskning
PwC

Mars 2022
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Inledning
Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som
bedriver kommunal verksamhet.
Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att
fullgöra uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte
bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den

översiktliga granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande
övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt),
gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
Roslagsvatten AB fastställdes av styrelsen
2020-06-04 § 21.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Se ovan.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för bolagets
verksamhet?

Grön

Roslagsvatten koncernen fastställd år 2019 ett
övergripande mål om att bli topp 5 av alla VA och
avfallsbolag i Sverige om 5 år.
Varje avdelning inom Roslagsvatten koncernen
har sina egna mål.

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?

Grön

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Gul

Inga mål för bolagets ekonomi noteras i Budget
och verksamhetsplan 2021-2023 för
Roslagsvatten AB. Budgeterat resultat är att
betrakta som mål för verksamhetens ekonomi.
Utfall mot budgeterat resultat är mätbart. Målet för
verksamheten är formulerat som ett strävansmål
över flera år. Nyckeltal är fastställda mot vilka
målet utvärderas. Målvärden är dock endast
fastställda per år 2024 och därmed saknas
målvärden att utvärdera uppnådda resultat år
2021 mot.
Enligt uppgift fastställs avdelningsmål av
respektive avdelning och uppföljning av målen
sköts av respektive avdelning genom ett så kallat
uppföljningsdokument.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

5. Måluppfyllelse

Bedömning
a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till styrelsen?

Grön

Rapporteringsrutin finns upprättad för
Roslagsvatten AB.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Grön

Återrapportering bedöms fokusera på uppnådda
resultat för verksamhet och ekonomi.

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

Grön

Information om arbete med
Roslagsvatten-koncernens mål “Topp 5 om 5”
delges styrelsen under året. Målet är ett
strävansmål som löper t.o.m. 2024 och är ej uppnått
år 2021. Däremot framgår inga väsentliga
avvikelser i bolagets arbete för att uppnå
koncernens mål och resultat för fastställda nyckeltal
(totalt 10 stycken) är till övervägande del positiva.
Särskilda åtgärder för att uppnå verksamhetsmål
bedöms därmed inte nödvändiga för styrelsen att
besluta om. Av genomförd protokollgenomgång
framgår ej att styrelsen beslutar om särskilda
åtgärder för att nå mål för verksamheten.

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

Grön

Bolaget uppvisar ett positivt resultat mot budgeterat
resultat varför inga särskilda åtgärder är
nödvändiga.

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Grön

I årsredovisning ingår hållbarhetsredovisning.
Redovisningen av fastställt mål “Top 5 om 5” samt
för det formulerade nyckeltal redovisas i
årsredovisning. Målet är ett strävansmål t.o.m. 2024
och är ej uppnått år 2021. Av redovisningen framgår
däremot att bolaget har bättre utfall för en majoritet
av alla nyckeltal som används för att utvärdera
målet år 2021 än år 2020.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Grön

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,29
mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot
budget om 4,5 mnkr.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en granskning av
bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt. Granskningens syfte är
att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt bedrivs med
tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget arbete med riskhantering
avseende större investeringsprojekt inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive
revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande bedömningar utifrån
revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor

Bedömning

Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys
och bedömning av olika former av risker?

Ja

Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om
möjligt reducera eller eliminera risker?

Ja

Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig
omfattning?

Delvis

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen i Roslagsvatten AB att:
●

Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg upphandlas och implementeras.

●

Försäkra sig om att handlingsplaner för att hantera identifierade bolagsövergripande risker
tas fram.

●

Tillse att ett årshjul för återrapportering till bolagsstyrelsen tas fram, detta för att säkerställa
att man tar del av ändamålsenlig information. I detta årshjul kan återrapportering av arbete
med bolagsövergripande risker med fördel ingå.

●

Tillse att en struktur för löpande återrapportering av status för större investeringsprojekt tas
fram och implementeras. I denna struktur kan återrapportering av risker och hur dessa
planeras att hanteras med fördel ingå.
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Inledning
Bakgrund
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och de måste hanteras på ett effektivt sätt. En
incident är alla typer av oönskade händelser som riskerar att skada en organisation. Den kan
bero på ren otur eller ett olyckligt missöde, men det kan också vara i form av intrång eller
attacker.
Riskhantering syftar till att förebygga, begränsa och förhindra att risker drabbar verksamheten.
Ett bristfälligt arbete inom området ökar risken för att oönskade händelser inträffar, som i sin tur
påverkar bolagets förmåga att nå fastställda mål. Ändamålet med all kommunal verksamhet,
vilket även innefattar verksamhet som bedrivs i bolagsform, är att tillhandahålla olika former av
nyttigheter till dess medborgare.
Roslagsvatten AB planerar fyra större investeringsprojekt under kommande 5-10-årsperiod.
Under år 2020 fattade Österåkers kommun ett inriktningsbeslut om byggnation av ett nytt
reningsverk i Margaretelund. Under våren 2021 fattade vidare såväl Österåkers kommun som
Vaxholms stad beslut att ett samägt bolag, ägt av Österåkervatten och Vaxholmsvatten, ska
bildas för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Nytt reningsverk i Margaretelund är
ett exempel på ett omfattande och komplext projekt som ställer höga krav på riskhantering, inte
minst vad gäller resurser och kompetens för såväl planering som genomförande.
Lekmannarevisorerna har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en
granskning inom ovan rubricerat område.
Revisionsobjekt i granskningen är bolagsstyrelsen i Roslagsvatten aktiebolag.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med denna granskning är att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större
investeringsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras:
1. Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av olika
former av risker?
2. Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera eller
eliminera risker?
3. Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser
och bedömningar. Följande revisionskriterier används i granskningen:
●
●

Aktiebolagslag (2005:551) 8:4
Bolagsinterna styrdokument relevanta för granskningen

Avgränsning
Granskningen avgränsas i huvudsak till kalenderåret 2021. Som fallstudie rörande bolagets
riskhantering granskas särskilt projektet att bygga nytt reningsverk i Margaretelund. Ett särskilt
fokus för granskningen är hur risker kopplade till kompetens att driva större investeringsprojekt
analyseras och hanteras. I övrigt se avsnitt “syfte och revisionsfrågor”.
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Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevanta styrdokument samt
kompletterande intervjuer med företrädare för bolaget. Följande funktioner har intervjuats för
granskningen:
●
●
●
●
●

VD, Roslagsvatten AB
Ekonomi- och HR-chef, Roslagsvatten AB
Projektkontorschef, Roslagsvatten AB
Projektledare ÖVAR-projektet, Roslagsvatten AB
Investeringscontroller ÖVAR-projektet, Roslagsvatten AB

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 1: Systematisk arbete med risker
Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av
olika former av risker?
Iakttagelser
Bolagsövergripande
Styrande och stödjande dokument
En fullständig förteckning över styrande- och stödjande dokument som erhållits och stämts av
inom ramen för granskningen återfinns i bilaga 1 nedan. Dokumenten redogörs för löpande i
rapporten. Ett flertal av erhållna dokument berör hantering av risker inom större projekt. Inget
erhållet styrande- eller stödjande dokument listat i bilaga 1 nedan har fastställts av Roslagsvatten
ABs styrelse utan dokumenten är fastställda på tjänstemannanivå.
Riskhantering bolagsövergripande
Av intervju framgår att Roslagsvatten AB eller i koncernen ingående dotterbolag tidigare inte haft
som rutin att genomföra en bolags-/koncernövergripande riskanalys som del av ordinarie årshjul
för planering och eller uppföljning. En sådan riskanalys har dock genomförts under i slutet på
oktober år 2021 som ett led i planeringsarbetet inför verksamhetsåret 2022. Vi har för
granskningen tagit del av en sammanställning över resultat från denna riskanalys. Riskanalysen
är dokumenterad på ett strukturerat sätt och bedöms omfatta relevanta risker utifrån ett
bolagsövergripande perspektiv.
Risker ingår även som ett avsnitt i bolaget Budget och Verksamhetsplan för år 2021. I Budget
och verksamhetsplan 2021 ingår en lista på identifierade risker.
I intervju beskrivs vidare att bolaget också genomför och tar del av riskanalyser avseende olika
delprocesser. Exempel på denna typ av riskanalyser som genomförs av bolaget beskrivs i
intervju vara riskanalys avseende GDPR, säkerhetsskyddsanalys, hållbarhetsredovisning,
riskanalys inför systemupphandling och riskanalys kopplad till det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Exempel på externt genomförd undersökning som ger indikationer på risk är
Hållbarhetsindex som årligen genomförs av Svenskt Vatten1.
Pulsa
Inom Roslagsvatten AB används ett arbetssätt som benämns “pulsa”. Arbetssättet pulsa beskrivs
i ett internt arbetsmaterial, Att Pulsa på Roslagsvatten Ver 0.22, samt har redogjorts för i intervju.
Arbetssättet används i alla delar av bolagets verksamhet, men ett särskilt avsnitt i det interna
arbetsmaterialet beskriver hur det ska användas i projekt. Utgångspunkt för Pulsa-arbetssättet i
projekt är att en plan för projektet tas fram i vilken projektet delas in i olika steg där det tydliggörs
vad som ska levereras i respektive steg. Det finns en tidsplan för planen som helhet samt för
respektive steg. I arbetet med att ta fram plan för ett projekt anges att risker identifieras och
dokumenteras som en del i planen. Dessa ska dokumenteras i en riskmatris baserad på
konsekvens och sannolikhet. Arbetssättet Pulsa beskrivs i intervju ha använts inom

1

Resultat i hållbarhetsindex för respektive kommunen med dotterbolag i Roslagsvattenkoncernen redovisades för bolagsstyrelsen i Roslagsvatten AB 2021-09-30.
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ÖVAR-projektet och upplevs ha fungerat väl. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av bild
på Pulsa-projektplan och risktavla för Österåker-Vaxholm AvloppsReningsverk (ÖVAR) projektet 2.
Riskhantering i bolagets projektmodell
En riskanalys är ett krav i steget planering och uppföljning av projekt enligt Roslagsvatten ABs
projektmodell. Vidare anges att en riskanalys ska uppdateras med jämna mellanrum samt att
risker ska hantera/åtgärdas.
Bolaget har tagit fram en mall samt instruktioner för att genomföra riskanalyser och systematiskt
dokumentera risker kopplade till ett projekt. I mallen dokumenteras risker per kategori och för
varje risk anges möjlig konsekvens samt bedömning av hur allvarlig konsekvensen blir om risken
inträffar respektive hur sannolikt det bedöms att risken inträffar. Konsekvens respektive
sannolikhet värderas på skala 0-1 enligt tabell 1 nedan:
Tabell 1 - Konsekvens respektive sannolikhet värderas på skala 0-1

Konsekvens

Sannolikhet

Obetydlig

Märkbar

Betydande

Oacceptabel

Katastrof

0,12

0,34

0,56

0,78

1,00

Mycket osannolik

Inte trolig

50/50

Granska trolig

Förväntad

0,12

0,34

0,56

0,78

1,00

Baserat på bedömning av konsekvens och sannolikhet erhålls ett riskvärde genom att
multiplicera de två siffrorna med varandra. I riskmodellen anges inga exakta gränsvärden för när
en risk är att betrakta som så allvarlig att någon specifik åtgärd krävs. Detta ska enligt modellen
bestämmas i samband med respektive riskanalys.

ÖVAR-projektet
Riskanalyser ÖVAR projektet
Riskanalyser har genomförts avseende tre olika lösningsförslag för ÖVAR projektet.
Riskanalyserna är från 2015 och följer ovan beskriven mall för genomförande och dokumentation
av riskanalys. I riskanalyserna berörs ett flertal aspekter, till exempel: ekonomi, miljörisker,
politiska beslut, teknik, tid etc.
En uppföljande riskanalys avseende ÖVAR projektet genomfördes 2020-10-01 och
dokumenterades på samma sätt som tidigare riskanalyser. Uppföljning av de 5 mest betydander
riskerna beskrivs i intervju ha gjorts löpande under slutet av år 2020 och under år 2021. Detta
som ett led i att hantera dessa risker och framförallt minska sannolikheten att de inträffar.
Identifiering av risker i förarbeten till ÖVAR projektet
I intervju beskrivs att ett omfattande förstudiearbete har genomförts avseende ÖVAR-projektet
och till projektet kopplat Vaxholm ÖverföringsSystem (VÖS) projekt. Arbetet utmynnade bland
annat i en förstudierapport, Lokal avloppsvattenbehandling Roslagsvatten 20503, daterad
2020-05-21. I förstudien analyserades totalt 5 olika lokaliseringsalternativ. Alternativen
analyserades utifrån 18 kriterier av vilka risk var ett. Det alternativ som bedöms ha flest positiva
utfall utifrån kriterierna var det lösningsalternativ som bolaget valde att gå vidare med. Det valda
2

I projektplan för denna granskning benämnt Nytt reningsverk i Margretelund.
Fullständigt namn på rapporten: Lokal avloppsvattenbehandling Roslagsvatten 2050 - Utökad
förstudie och rekommendation av alternativ för utbyggnad av avloppskapacitet för Österåkers
och Vaxholms kommuner.
3
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alternativet var nytt reningsverk i Margretelund med tekniken aktivslam och utbyggnad av
kapacitet i 3 etapper4 samt anslutning från Vaxholms kommun till det nya reningsverket genom
överföringsledning.

Bedömning revisionsfråga 1
Arbetar bolaget systematiskt med identifiering, inventering, analys och bedömning av
olika former av risker?
Ja.
En bolagsövergripande riskanalys har genomförts under hösten år 2021 som ett led i
planeringsarbetet inför verksamhetsåret 2022. Vi noterar dock att Roslagsvatten AB eller i
koncernen ingående dotterbolag tidigare inte haft som rutin att genomföra en
bolags-/koncernövergripande riskanalys som del av ordinarie årshjul för planering och eller
uppföljning.
Riskhantering ingår som en del i bolagets arbetssätt Pulsa. En särskild instruktion finns
avseende hur Pulsa ska hanteras i projektarbete. Arbetssättet har använts i ÖVAR-projektet och
bedöms ha fungerat ändamålsenligt.
Riskanalys och dokumentation av risker enligt konsekvens och sannolikhet ingår i Roslagsvatten
ABs projektstyrningsverktyg. Riskanalyser har gjorts avseende ÖVAR projektet, både i
förstudiefasen och en uppdaterad analys när beslut om att gå vidare med upphandling och
förprojektering fattats. Dessa riskanalyser bedöms ändamålsenligt utformade och
dokumenterade. Vi noterar att det i stöddokument avseende riskanalys inte anges tydligt
gränsvärde för när en risk kräver att specifik åtgärd tas fram.
Ett omfattande förstudiearbete har genomförts avseende ÖVAR-projektet. Risker var en av
parametrarna som olika lokaliserings- och teknikval för det nya reningsverket utvärderades mot.

Revisionsfråga 2: Handlingsplaner och åtgärder
Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera
eller eliminera risker?
Iakttagelser
Bolagsövergripande
Bolags-/koncernövergripande riskhantering
Redovisningen i Budget och verksamhetsplan 2021 omfattar inte någon beskrivning eller analys
av hur identifierade risker ska åtgärdas/hanteras eller följas upp under verksamhetsåret.
I intervju beskrivs att åtgärder kopplade till den bolagsövergripande riskanalys som genomfördes
i slutet på oktober år 2021 planeras att hanteras genom de handlingsplaner som respektive
avdelning inom Roslagsvatten ABs tar fram inför verksamhetsåret 2022. Vid tid för granskning
(oktober-november 2021) beskrivs att respektive avdelning håller på att ta fram sin handlingsplan
för år 2022. I handlingsplanerna ska respektive avdelningen fastställa ett antal aktiviteter att
genomföra under verksamhetsåret enligt intervju. Uppföljning av respektive avdelnings
handlingsplan beskrivs i intervju göras på veckobasis utifrån Pulsa-arbetssättet. När
handlingsplaner är framtagna beskrivs att sammanställning över identifierade

4

Befintligt ÖVAR-projekt omfattar endast utbyggnad av etapper 1 och 2.
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bolagsövergripande risker ska kompletteras med hänvisningar till i vilken avdelnings
handlingsplan risken hanteras.
Löpande riskanalyser inom olika delprocesser beskrivs i intervju följas upp inom ramen för den
delprocessen och åtgärder vidtas utifrån identifierade avvikelser och behov.
Riskhantering inom projektmodell
Roslagsvatten AB har en fastställd projektmodell i vilken projekt delas in i olika faser och där så
kallade Tollagemöten (TG- möten) ska hållas i början och slutet av varje fas. Totalt omfattar
projektmodellen fyra faser och sex stycken TG-möten enligt bild 1 nedan.
Bild 1 - Roslagsvatten ABs projektmodell

Syftet med TG-möten är bland annat att beställare, styrgrupp och företagsledning ska hålla sig
rimligt informerade om vad som händer i projektet samt att beställare ska beredas inflytande i
projektet. I samband med varje TG-möte ska beslut fattas att fortsätta, göra om, vänta eller
avsluta projektet. Det finns en framtagen mall för TG-möten som ska fyllas i inför mötet.
TG-dokumentet är både agenda, checklista och protokoll för mötet. Vi har tagit del av oifylld mall
samt ifyllda mallar för TG-möten 1-6 (se bilaga 1 för namn på mallar). Av mallarna framgår vilka
kriterier som ska vara uppfyllda inför att beslut fattas avseende att gå vidare till nästa fas i
projektet. Av mallarna framgår vidare att riskanalys ska göras inför TG-möte 1 och att riskanalys
sedan ska uppdateras och att åtgärder kopplat till identifierade risker ska bearbetas under
projektets genomförande.
Beslutsmandat avseende TG0-TG6 är fastställda i Delegationsordning. Delegationsordningen
har fastställts av Roslagsvatten ABs styrelse 2020-12-03 § 44.
Systemstöd för planering, styrning och uppföljning av projekt
Roslagsvatten arbetar vid tid för granskning med ett projektstyrningsredskap som arbetats fram
av bolagets projektenhet. Upphandlingsförfarande för att införskaffa ett externt
projektstyrningsverktyg beskrivs vara pågående vid tiden för denna granskning (okt-nov 2021). I
intervju beskrivs målet vara att ha påbörja implementering av upphandlat projektstyrningsverktyg
under första halvåret 2022 och att samtliga bolagets invsteringsprojekt ska vara inlagda i
projektstyrningsverktyget under år 2022. ÖVAR projektet beskrivs i intervju vara ett prioriterat
projekt att hantera i det nya projektstyrningsverktyget.
Befintligt projektstyrningsredskap är en Excel-fil. Excel-filen innehåller en stor mängd flikar vilka
avser mallar och stöd för kalkyler, analyser och tidplaner för olika faser av ett projekt. Det finns
flikar för upphandlingar, intresseanalyser, projektuppföljning, tillståndsansökningar, ekonomi,
juridik och avtal etc. En flik avser riskanalys enligt den struktur som beskrivits under
revisionsfråga 1. I de projektinriktade riskanalyser som är en del av Roslagsvatten ABs
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projektmodell ovan ingår en kolumn i fliken riskanalys som avser åtgärder av redovisade risker.
Åtgärder behöver enligt intervju tas fram för de risker med högst riskvärde.
Det finns även en annan flik som heter lessons learned i vilken projektledare kan dokumentera
saker som bedömts fungera bra och mindre bra i projektet. I denna flik kan projektledare vidare
importera en förteckning, inklusive beskrivning, av motsvarande dokumentation från tidigare
projekt. Detta beskrivs i intervju vara en sätt för projektledare och projektteam att lära av tidigare
projekt och identifiera risker kopplade till befintligt projekt.

ÖVAR-projektet
TG-mallar och systemstöd ÖVAR projektet
För granskningen har vi inhämtat ifyllda TG-mallar avseende ÖVAR och ifylld
projektstyrningsredskap för ÖVAR-projektet.
Projektet är i planeringsfasen och därför har TG-möten 0 och 1 genomförts och föreberedelser
pågår inför TG2-möte. Ifyllda mallar för TG-möten: 0, 1, 1.1, 1.2 och 1.3 och underlag till dessa
har erhållits och stämts av utan anmärkning. Kompletterande TG0-mall finns en strukturerad och
tydlig projektplan för arbetet fram till TG1. Ifylld TG1-mall omfattar redovisning av identifierade
risker samt anger att dessa ska åtgärdas.
I intervju framkommer att “Lessons learned”-arbetssättet uppges i intervju tillämpas av
projektledare för ÖVAR-projektet. Av projektplan i projektstyrningsverktyget för ÖVAR framgår
dock att endast en notering gjort i lessons learned loggen hittills i projektet.
Åtgärder utifrån riskanalys ÖVAR projektet
Åtgärdsbeskrivning i projektstyrningsverktyget för ÖVAR följer mallen för projekstyrningsverktyg
som tagits fram avseende hantering av risker. Till respektive åtgärd anges en ansvarig. Arbete
med riskerna beskrivs i intervju ske löpande och uppföljning görs som del av projektuppföljning
samt hanteras genom Roslagsvatten ABs arbetssätt Pulsa.
Risker som identifieras inom ramen för arbetet med Pulsa dokumenteras på en risk tavla. Till
respektive risk ska aktiviteter knyttas som syftar till att åtgärda risken. Uppföljning av projektplan
inom Pulsa görs dagligen inom projektgruppen och veckovis inom projektenheten inom
Roslagsvatten AB. Genomgång/uppföljning av resultat av Pulsa-arbetet inom bolaget delges
bolagsledningen varje vecka5. Om en avvikelse eller risk identifieras inom ett projekt och den inte
bedöms kunna hanteras inom projektet beskrivs i intervju att den kan lyftas i samband med
denna genomgång/uppföljning varvid ytterligare resurser kan sättas in om det bedöms
nödvändigt.
Av erhållen dokumentation framgår att bolaget bedömer att detta arbete har varit framgångsrikt
då de det samlade riskvärdet för de 5 risker med högst riskvärde bedöms ha minskat från 0,98
per 2020-10-01 till 0,34 per 2021-09-02.

5

Bedömning av status per projekt anges enligt traffikljusmodellen. Grönt betyder OK, projektet
flyter på och de problem som dyker upp kan hanteras inom projektet. Gult betyder, Inte OK,
avvikelse mot mål förekommer men det finns en tanke inom projektet hur den ska korrigeras.
Rött betyder Inte OK, avvikelser/problem är stora och kan inte hanteras inom projektet. Projektet
behöver be om hjälp från ledning och övrig organisation.
9
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Projektorganisation ÖVAR-projektet Roslagsvatten
I intervju beskrivs att ÖVAR är det största6 investeringsprojekt Roslagsvatten AB någonsin har
genomfört. ÖVAR-projektet uppskattas enligt intervju medföra en investeringsutgift om cirka 900
mnkr. Till projektet kommer vidare en överföringsledning från Vaxholm som hanteras i ett projekt
som bolaget benämnt Vaxholms ÖverföringsSystem (VÖS). Investeringsutgift förknippad med
VÖS anges i intervju beräknas till ca. 130 mnkr. Totalt överstiger därmed ÖVAR- och VÖS
projekten avseende nytt reningsverk i Margretelund 1 mdkr.
I intervju betonas att ett viktigt led i att hantera potentiella risker i större investeringsprojekt är att
säkerställa att projektet har en ändamålsenlig projektorganisation. Detta beskrivs inte minst
viktigt i samarbetsformen partnering, som har valts för projektet, där beställaren (Roslagsvatten
AB) behöver spela en aktiv roll genom hela projektet. I Roslagsvatten ABs stöddokument
Instruktion Riskanalys anges relaterat detta att medarbetare med rätt kompetens utgör cirka
halva anledningen till att ett projekt går bra.
Roslagsvatten AB har fastställt ansvarsområde och indirekt kompetenskrav för projektledare,
projekteringsledare, projektör, byggledare samt projektmedlem i dokumentet: Roller i
projektarbete. I dokumentet tydliggörs vidare vad olika roller ansvarar för i olika faser av ett
investeringsprojekt. Med utgångspunkt både i ÖVAR-projektets komplexitet och omfattning
beskrivs i intervju att bolaget har rekryterat:
●
●
●

En projektledare som har lång erfarenhet av att genomföra liknande
investeringsprojekt/byggnationer.
En biträdande projektledare vilken beskrivs ha en gedigen teknisk kompetens avseende
avloppsrening.
En investeringscontroller för att stötta upp den ekonomiska funktionen inom projektet.

I intervju beskrivs att en byggledare planeras att rekryteras till projektet inför
genomförandefasen. Av erhållen förteckning över funktioner från Roslagsvatten AB i projektet
framgår vidare att ett flertal specialistkompetenser är verksamma inom projektet från bolagets
sida. I intervju beskrivs att bolagsledningen är trygg med den kompetens som tillsatts projektet.
Projektstruktur ÖVAR-projektet inom ramen för partnering-entreprenad
ÖVAR-projektet genomförs genom samverkansformen Partnering7. Projektgenomförande för
ÖVAR projektet anges i Entreprenadkontrakt - Övergripande projektavtal, strategisk partnering
på totalentreprenad, daterat 2021-06-01. Hela utbyggnaden av Margaretelund är uppdelad i 3
etapper8, varav etapper 1 och 2 ingår i ÖVAR projektet. Etapper 1 och 2 utgör varsin huvuddel av
entreprenaden. Varje huvuddel är uppdelad i tre faser enligt nedan skrivningar i
entreprenadkontrakt:

6

Projektet definieras i intervju som ett större projekt. Begreppet större projekt har ingen exakt
definition, men är i det här sammanhanget att förstå som ett projekt som omfattar ett väsentligt
högre belopp än de reinvesteringsprojekt bolaget i huvudsak har arbetat med och som i
normalfallet beskrivs uppgå till mellan 5-20 mnkr.
7
Partnering är vare sig någon upphandlingsform eller entreprenadform utan kan sägas vara ett
strukturerat sätt att samverka mot gemensamma mål som fastställs tidigt i projektet. I denna
artikel beskrivs aspekter av Partnering:
https://www.foyen.se/partnering-inom-entreprenad-nar-hur-och-varfor/
8
Etapperna är uppdelade så att etapp 1 säkerställer kapacitet om 57000 pe, etapp 2 säkerställer
kapacitet om 93 000 pe och etapp 3 säkerställer kapacitet om 125 000 pe.
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●

Fas 0 - Utrednings-, projekterings- och kalkylfas. Fas 0 syftar till att ta fram ett principförslag
samt en riktkostnadskalkyl.

●

Fas 1 - Projekterings- och kalkylfas. Under Fas 1 ska entreprenör tillsammans med
Roslagsvatten bland annat ta fram systemhandlingar. Entreprenören ska även ta fram en
uppdaterad och detaljerad kalkyl baserad på den preliminära kalkyl som tagits fram under
Fas 0 som underlag för en överenskommen riktkostnad för genomförandet (Fas 2), dvs för
arbetet med att färdigprojektera och utföra respektive huvuddel fram till godkänd
slutbesiktning och därmed avlämnad anläggning. Vidare ska en detaljerad tidplan upprättas
med specifika deltider knutna till produktionen.

●

Fas 2 - Produktionsfas. Under denna fas sker utförandet av aktuell huvuddel (etapp) i
enlighet med detta kontrakt och de handlingar i övrigt som tas fram under Fas 0 och Fas 1
som preciserar omfattningen av huvuddelen. Bygghandlingar tas fram och arbetet genomförs
i enlighet med de riktlinjer (kostnader, tider m m) som fastlagts i Fas 1 och bekräftats i
beställningsskrivelse för Fas 2.

Uppdelningen i faser innebär att projektet hanteras i steg där beslutspunkter finns kopplade till
övergången från Fas 0 till Fas 1 och Fas 1 till Fas 2.
I entreprenadkontraktet ingår även ett avsnitt vilket tydliggör att entreprenören i kalkyler ska
inkludera en så kallad risk- och möjlighetslista över arbeten där det finns en påtaglig risk att
dessa kan behöva utföras under genomförandefasen av entreprenaden. I avsnittet om risker och
möjligheter i entreprenadkontrakt anges även hur de ska hanteras och hur de ska regleras
ekonomiskt.
Projektorganisation partnerningentrprenör - ÖVAR projektet
Roslagsvatten AB har tagit hjälp av advokatbyrå i samband med upphandling av
partneringentreprenör för ÖVAR projektet. I upphandlingen var kompetens hos
projektorganisationens nyckelpersoner (i partneringentreprenörens organisation) en av de tre
mest väsentliga utvärderingskriterierna, tillsammans med pris och genomförandeplan.
Roslagsvatten AB har fastställt kompetenskrav för entreprenör i förfrågningsunderlag. Av
dokumentet framgår vilka kompetenskrav och kvalifikationer som efterfrågas av nyckelpersoner
inom entreprenörens organisation. Funktioner som det anges kompetens och erfarenhetskrav för
är: projektchef eller motsvarande, projektledare eller motsvarande, platschef/produktionschef
eller motsvarande samt teknikansvarig Process. För samtliga dessa nyckelfunktioner ska CV
bifogas anbudet.
Vi har för granskningen tagit del av underlag för utvärdering av inkomna anbud. Av dessa
framgår att det vinnande anbudet hade bäst resultat avseende både kompetens på
nyckelpersoner samt genomförandeplan.
Riskhantering partneringentrenör
Partneringentreprenör har i anbud beskrivit sin modell och sitt arbetssätt för hur man arbetar med
risker i projektering och genomförande av investeringsprojekt. Modellen illustreras i bild 2. I
kompletterande text som beskriver partnerningentrprenörs modell för riskhantering och arbetssätt
kopplat till risker anges att samverkan är prioriterat.
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Bild 2 - Partnerningentreprenör modell för riskhantering i projekt.

I intervju beskrivs att hela projektets riskhantering föreslås gå in i en gemensam struktur i
partnerningentrprenörs ledningssystem när projektet går in i projekterings- och
genomförandefasen. Detta arbete ska starta med en gemensam risk-workshop, vilket enligt
intervju planeras för projektet. Vid tiden för denna granskning har detta dock ännu ej genomförts
då projektet inte är i den fasen ännu.
Vi har för granskningen inhämtat skärmklipp från partnerningentrprenör:s systemstöd avseende
hur riskhantering sker inom projektet. Av skärmklipp framgår att dokumentationen av risker är
strukturerad och att det per risk noteras dels vilket skede av entreprenaden risken avser samt
status för hantering av identifierad risk.

Bedömning revisionsfråga 2
Upprättas och beslutas om handlingsplaner och åtgärder för att om möjligt reducera
eller eliminera risker?
Ja.
Risker identifierade inom investeringsprojekt hanteras, enligt intervju, löpande och arbetet
fokuseras på att åtgärda de risker som har högst bedömt riskvärde. Att adressera risker ingår
som del i bolagets projektmodell och framtaget projektverktyg. Däremot noterar vi att bolaget vid
tid för granskning saknar ett externt upphandlade projektstyrningsverktyg. Upphandling av ett
sådant verktyg beskrivs dock vara pågående vid tiden för denna granskning.
Vi noterar att handlingsplaner med åtgärder kopplade till den bolagsövergripande riskanalysen
som genomfördes under oktober 2021 ännu inte har hunnit arbetas fram vid tiden för
granskningen. Hantering och uppföljning av de bolagsövergripande riskerna har därmed inte
kunnat verifieras inom ramen för granskningen.
Vi kan konstatera att mallar och rutiner som tagits fram för investeringsprojekt i bolaget har
implementerats och tillämpas för ÖVAR-projektet.
Att säkerställa rätt kompetens i projektorganisationen anges i bolagets interna dokument som
avgörande för att investeringsprojekt ska genomföras med efterfrågat resultat. För
ÖVAR-projektet har erfaren projektledare, biträdande projektledare och investeringscontroller
rekryterats. Vidare framgår av upphandlingsunderlag att kompetens hos nyckelfunktioner hos
partneringentreprenör var ett prioriterat utvärderingskriterium vid upphandling. Det vinnande
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anbudet hade högst poäng avseende kompetens. Vidare har vi kunnat se att det finns en
framtagen tydlig struktur för riskhanteringsarbete hos upphandlad partneringentreprenör.

Revisionsfråga 3: Uppföljning, utvärdering och rapportering
Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?
Iakttagelser
Bolagsövergripande
Styrgrupp
Enligt dokumentet Rollerna i projektstyrning ska en styrgrupp finnas för projekt som ett led i
bolagets styrning av projekt. Antalet medlemmar i styrgruppen kan enligt dokumentet variera från
två till fem personer. Styrgruppens mandat inkluderar:
● Att verifiera och fastställa direktiv, planer och budget gjorda av projektledaren/projektteamet.
● Godkänner och styr vid eventuella ändringar.
● Ansvarig att kontrollera och styra med avseende på resurser och innehåll
● Bedömer resultat och beslutar om projektet fortsättning
Vi har tagit del av mall för styrgruppmötens agenda och protokoll.
Det framgår emellertid inte tydligt i riktlinjer att uppföljning av riskhantering ska ske vid
styrgruppsmöten. I samband med sakgranskning tydliggörs däremot att det i TG-mallar 1-4 ingår
att arbetet med riskanalyser ska presenteras i samband med TG-möte.
Uppföljning till ledningsgruppen
Ledningsgruppen träffas på veckobasis och i ledningsgruppen ingår: VD, bolagsjurist, strateg,
ekonomi- och hr- chef, verksamhetsstöd, kundrelationer, chef VA-försörjning, chef VA-utbyggnad
och Avfall. Det finns inte tydligt angivet i riktlinjer hur uppföljning av investeringsprojekt ska göras
till ledningsgruppen. Avseende riskanalyser finns vissa beskrivningar inom ramen för
ledningsgruppens roll i pulsa-arbetet men det är inte tydligt hur eller med vilken frekvens
riskanalyser för enskilda större investeringsprojekt ska behandlas av ledningsgruppen. Det har i
intervju framförts att uppföljning av projektrisker sker på avdelningsnivå inom ramen för pulsa på
veckobasis. Det uppges även att avvikelser och risker från dessa avdelningsvisa
pulsa-uppföljningar kan lyftas upp på ledningsnivå veckovis utifrån bedömt behov.
Rapportering och uppföljning till bolagsstyrelser
Det är inte fastställt i ett årshjul eller dokumenterade riktlinjer/rutin hur uppföljning av arbete med
identifierade risker under kommande år ska göras till styrelsen i Roslagsvatten AB eller
styrelserna i respektive dotterbolag.
I intervju beskrivs att bolagsstyrelsen i Roslagsvatten AB inte har medverkat i framtagande av
den bolags-/koncernövergripande riskanalys som beskrivits under revisionsfråga 1 och 2 ovan. I
intervju beskrivs att resultat av genomförd bolags-/koncernövergripande riskanalys samt de mest
väsentliga aktiviteterna för att åtgärda identifierade risker planeras att presenteras för
bolagsstyrelsen.
Överlag beskrivs i intervju att det är bolagets ledning som är drivande i beslut om vad som ska
rapporteras till Roslagsvatten AB:s och dotterbolagens styrelser. Det beskrivs finnas viss
diskrepans avseende hur mycket återrapportering som efterfrågas mellan styrelser i de olika
dotterbolagen. Kravställande avseende vilken återrapportering som begärs av styrelserna i
Roslagsvatten-koncernen beskrivs delvis vara personberoende. De intervjuade menar emellertid
att den rapportering som lämnas till respektive styrelse i regel är lik i omfattning och innehåll. En
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utmaning härvidlag beskrivs vara att hålla återrapportering på en tillräcklig detaljeringsnivå för att
undvika alltför långa och omfattande styrelsemöten.
Respektive styrelse kan adjungerad en tjänsteperson. Denne kan ha teknisk-, VA- eller någon
annan kompetens. För Roslagsvatten AB är det en tidigare VD för olika bolag inom VA-sektorn. I
respektive dotterbolags styrelse är det i regel samhällsbyggnadschef eller motsvarande från
kommun. Närvaron av dessa adjungerade tjänstepersoner vid styrelsemöten beskrivs dock i
intervju variera.
Protokollgenomgångar avseende år 2020 och år 2021 per oktober har genomförts för
Roslagsvatten ABs-, Österåkervatten ABs- samt Vaxholmsvatten ABs styrelser. Av genomförd
protokollgenomgång avseende Roslagsvatten AB:s, Österåkervatten AB:s samt Vaxholmsvatten
AB:s styrelser framgår att bolagsstyrelserna generellt tar del av liknande uppföljnings- och
informationsärenden. I intervju beskrivs vidare att punkter avseende ekonomi och VD-information
i regel innehåller samma information med undantaget att Roslagsvatten AB:s styrelse hanterar
mer personalrelaterade frågor och gemensamma policys.
Respektive bolagsstyrelse får löpande del av uppföljning avseende ekonomi. I redovisningen
redovisas periodutfall, prognos, budget och avvikelse både för Roslagsvatten AB samlat och
prognos för helårsresultat per dotterbolag. Vidare delges styrelserna uppföljning av bolagets
balansräkning per uppföljningstillfälle och i jämförelse med tidigare år. Även koncernens och
respektive bolags soliditet redovisas i förhållande till fastställt soliditetsmål och en uppföljning
redovisningavseende koncernens lån. Därtill har vi noterat att Roslagsvatten AB:s styrelse
2020-12-03 § 43 tog del av redovisning över bolagets arbete med frågan om finansiering av stora
projekt. Den ordinarie ekonomiska redovisningen av pågående investeringar till styrelsen är dock
inte redovisad på objektsnivå.
Vi har inte i något protokoll kunnat se att bolagsstyrelserna tar del av särskild återrapportering
avseende risker kopplade till bolagets verksamhet övergripande eller kopplat till ett pågående
investeringsprojekt.
En återkommande punkt vid sammanträden är VD informerar. Under denna punkt delges
styrelserna löpande information om stora projekt som pågår i moderbolaget/dotterbolagen för
utökad kapacitet för avloppsrening i kommunerna. Denna information berör både interna
utvecklingsprojekt inom Roslagsvatten AB:s organisation och pågående investeringsprojekt för
att få tillstånd en ökad avloppsreningskapacitet i de kommuner som Roslagsvatten AB koncernen
är verksam i.
I intervju beskrivs att bolagsstyrelserna överlag upplevs nöjda med den rapportering de får del
av. År 2022 planerar bolagsledningen i Roslagsvatten AB att införa ett “Nöjd Ledamot Index
(NLI)” för respektive bolagsstyelse i koncernen. Index ska mäta om styrelseledamöterna upplever
att de får rätt information och om den presenteras på ett bra sätt. Detta initiativ beskrivs i intervju
ha delgetts Roslagsvatten AB:s styrelse vid styrelsemöte i november 2021 och tagits emot
positivt av styrelsen.

ÖVAR-projektet
Styrgrupper
Två styrgrupper finns avseende ÖVAR-projektet enligt intervju. En styrgrupp avser
planeringsfasen och sammanträder cirka 1 gång i månaden. I denna styrgrupp ingår endast
representanter från Roslagsvatten AB. Denna styrgrupp innehåller både funktioner från
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Roslagsvatten ABs ledningsgrupp och från ÖVAR-projektet. Av erhållna styrgruppsprotokoll
framgår att styrgruppens möten har en fast agenda.
Den andra styrgruppen är en partneringstyrgrupp (PSG) som upprättats efter upphandling av
partnerningentreprenör. Denna styrgrupps första sammanträde hölls 2021-08-25. Styrgrgrupp
inkluderar VD och ekonomi- och HR-chef från Roslagsvatten AB samt Produktionschef
Infrastructure och entreprenörens ombud från partneringentreprenörens organisation.
Styrgruppen träffas cirka 1 gång i månaden. Av erhållna styrgruppsprotokoll framgår att
styrgruppens möten, i likhet med den andra styrgruppen, har en fast agenda.
Vi har i styrgruppsprotokoll inte kunnat se att risker systematiskt behandlats som en punkt under
styrgruppsmöten, varken i den Roslagsvatteninterna styrgruppen eller den gemensamma
styrgruppen med partneringentreprenör.
Uppföljning till ledningsgrupp
Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten, varken övergripande eller med särskilt
hänseende till riskanalyser.
Uppföljning till bolagsstyrelser
Vi har kunnat se att information om ÖVAR-projektet delges styrelsen i majoriteten av de
styrelseprotokoll vi har tagit del av. Återrapportering inom ramen för VD:s information under
styrgruppsmöten avser i flertalet fall ÖVAR-projektet. Dock anser vi att en mer tydlig struktur av
redovisningen av projektet inklusive ekonomi och riskanalys saknas.

Bedömning revisionsfråga 3
Sker uppföljning, utvärdering och rapportering i tillräcklig omfattning?
Delvis.
Det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer avseende hur uppföljning av riskhantering och
åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och styrelser. Detta avser både hur uppföljningen
ska se ut och med vilken frekvens uppföljningen ska utföras. Vi konstaterar att styrelserna inte
har fastställt ett årshjul eller motsvarande för vilken typ av uppföljning styrelserna ska få till sig
under verksamhetsåret. Uppföljning till styrgrupper, ledningsgrupp och styrelser beskrivs ske
utifrån vilka frågor som är aktuella.
Av genomförd protokollgenomgång framgår att bolagsstyrelser i Vaxholmsvatten AB,
Österåkervatten AB och Roslagsvatten AB tar löpande del av information om pågående större
investeringsprojekt, framförallt ÖVAR-projektet inom ramen för VD-information. Vidare tar
styrelserna löpande del av återrapportering av koncernens och respektive dotterbolags
ekonomiska utfall och prognos. Däremot kan vi inte se att pågående större investeringsprojekt
redovisas på objektnivå till styrelsen inom ramen för den ordinarie ekonomiska uppföljningen.
Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten, varken övergripande eller med särskilt
hänseende till riskanalyser.
Det finns upprättade styrgrupper för ÖVAR-projektet i enlighet med fastställd rutin. Ingen separat
återrapportering av arbete med bolagsövergripande risker eller risker kopplade till pågående
investeringsprojekt noteras i styrgruppsprotokoll.
Rutin för hur återrapportering avseende detta ska hanteras framöver är heller inte fastställd vid
tid för granskning.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört
en granskning av bolagets arbete med riskhantering avseende större investeringsprojekt.
Granskningens syfte är att pröva om bolagets arbete med riskhantering avseende större
investeringsprojekt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget arbete med riskhantering
avseende större investeringsprojekt inte helt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen i Roslagsvatten AB att:
●

Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg upphandlas och implementeras.

●

Försäkra sig om att handlingsplaner för att hantera identifierade bolagsövergripande risker
tas fram.

●

Tillse att ett årshjul för återrapportering till bolagsstyrelsen tas fram, detta för att säkerställa
att man tar del av ändamålsenlig information. I detta årshjul kan återrapportering av arbete
med bolagsövergripande risker med fördel ingå.

●

Tillse att en struktur för löpande återrapportering av status för större investeringsprojekt tas
fram och implementeras. I denna struktur kan återrapportering av risker och hur dessa
planeras att hanteras med fördel ingå.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

1. Arbetar bolaget
systematiskt med
identifiering,
inventering, analys
och bedömning av
olika former av
risker?

Ja
En bolagsövergripande riskanalys har genomförts
under hösten år 2021.
Riskhantering ingår som en del i bolagets
arbetssätt Pulsa. En särskild instruktion finns
avseende hur Pulsa ska hanteras i projektarbete.
Arbetssättet har använts i ÖVAR-projektet.
Riskanalys och dokumentation av risker enligt
konsekvens och sannolikhet ingår i Roslagsvatten
ABs projektstyrningsverktyg. Riskanalyser har
gjorts avseende ÖVAR projektet, både i
förstudiefasen och en uppdaterad analys när
beslut om att gå vidare med upphandling och
förprojektering fattats. Vi noterar att det i
stöddokument avseende riskanalys inte anges
tydligt gränsvärde för när en risk kräver att specifik
åtgärd tas fram.
Ett omfattande förstudiearbete har genomförts
avseende ÖVAR-projektet. Risker var en av
parametrarna som olika lokaliserings- och
teknikval för det nya reningsverket utvärderades
mot.

2. Upprättas och
beslutas om
handlingsplaner och
åtgärder för att om
möjligt reducera eller
eliminera risker?

Ja
Att adressera risker identifierade inom
investeringsprojekt ingår som del i bolagets
projektmodell och framtaget projektverktyg. Vi kan
konstatera att mallar och rutiner som tagits fram för
investeringsprojekt i bolaget har implementerats
och tillämpas för ÖVAR-projektet.
För ÖVAR-projektet har erfaren projektledare,
biträdande projektledare och investeringscontroller
rekryterats. Vidare framgår av
upphandlingsunderlag att kompetens hos
nyckelfunktioner hos partneringentreprenad var ett
prioriterat utvärderingskriterium vid upphandling.
Det vinnande anbudet hade högst poäng
avseende kompetens. Vidare har vi kunnat se att
det finns en framtagen tydlig struktur för
riskhanteringsarbete hos upphandlad
partneringentreprenör.
Vi noterar att bolaget vid tid för granskning saknar
ett externt upphandlade projektstyrningsverktyg.
Upphandling av ett sådant verktyg beskrivs vara
pågående.
Handlingsplaner med åtgärder kopplade till den
bolagsövergripande riskanalysen som
genomfördes under oktober 2021 ännu inte har
hunnit arbetas fram vid tiden för granskningen.
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3. Sker uppföljning,
utvärdering och
rapportering i
tillräcklig omfattning?

Delvis
Det saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer
avseende hur uppföljning av riskhantering och
åtgärder ska ske till styrgrupper, ledningsgrupp och
styrelser. Vi konstaterar att styrelserna inte har
fastställt ett årshjul eller motsvarande för vilken typ
av uppföljning styrelserna ska få till sig under
verksamhetsåret. Uppföljning till styrgrupper,
ledningsgrupp och styrelser beskrivs ske utifrån
vilka frågor som är aktuella.
Av genomförd protokollgenomgång framgår att
bolagsstyrelser i Vaxholmsvatten AB,
Österåkervatten AB och Roslagsvatten AB tar
löpande del av information om pågående större
investeringsprojekt, framförallt ÖVAR-projektet
inom ramen för VD-information. Vidare tar
styrelserna löpande del av återrapportering av
koncernens och respektive dotterbolags
ekonomiska utfall och prognos. Däremot kan vi
inte se att pågående större investeringsprojekt
redovisas på objektnivå till styrelsen inom ramen
för den ordinarie ekonomiska uppföljningen.
Ledningsgruppmöten protokollförs inte och vi har
därför inte kunnat verifiera i vilken omfattning
ÖVAR-projektet har behandlats vid dessa möten,
varken övergripande eller med särskilt hänseende
till riskanalyser.
Det finns upprättade styrgrupper för
ÖVAR-projektet i enlighet med fastställd rutin.
Ingen separat återrapportering av arbete med
bolagsövergripande risker eller risker kopplade till
pågående investeringsprojekt noteras i
styrgruppsprotokoll.
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Bilagor
Bilaga 1 - Styrande och stödjande dokument
Erhållna styrande och stödjande dokument inom ramen för granskningen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Roller i projektstyrning, fastställt på tjänstemannanivå
Rollerna i projektarbetet, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Riskanalys Roslagsvatten, fastställt på tjänstemannanivå
Projektmodellen, fastställt på tjänstemannanivå
Instruktion Riskanalys, fastställt på tjänstemannanivå
Instruktion Lessons Leardned, fastställt på tjänstemannanivå
Kompetenskrav, fastställt på tjänstemannanivå
Kompetens utvärdering, fastställt på tjänstemannanivå
Att Pulsa på Roslagsvatten Ver 0.22, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG0 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG1 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG2 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG3 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG4 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG5 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå
Mall Agenda TG6 Byggprojekt, fastställt på tjänstemannanivå

Bilaga 2 Ny bolagsstruktur - NYAB/ÖVAR AB
Ett pågående ärende som återrapporteras till respektive bolagsstyrelse under 2020 och 2021 är
skapandet av ett nytt bolag (NYAB) vilket är ett dotterbolag till Österåkervatten AB och
Vaxholmsvatten AB. Det nya bolaget ska förvalta det nya avloppsreningsverket i Margretelund.
Av årsredovisningar för Österåkervatten AB år 2020 framgår att kommunfullmäktige i Österåker
under 2020 fattade beslut att bygga ett nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund. Av
årsredovisning för Vaxholmsvatten AB framgår att Vaxholmsvatten ABs styrelse under året fattat
inriktingsbeslut om sammarbete med Österåkervatten AB avseende det nya reningsverket. Både
kommunfullmäktige i Österåkers- och Vaxholms kommuner samt styrelserna i Österåkervatten
AB och Vaxholmsvatten AB har vidare under april-juni år 2021 beslutat att godkänna föreslagen
ny bolagsstruktur (skapandet av NYAB). Per granskningstillfället, november 2021, är det nya
bolaget som nu heter ÖVAR AB registrerat för moms och F-skatt men har inte haft några
transaktioner ännu.
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2021-12-09

Henrik Fagerlind
___________________________

Jesper Häggman
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 8 september 2021. 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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Lekmannarevisorn
i Vaxholmsvatten Aktiebolag
Till kommunfullmäktige i Vaxholm
Till årsstämman i Vaxholmsvatten Aktiebolag,
org nr 556483-2987

Granskningsrapport för år 2021
Jag, av fullmäktige utsedd lekmannarevisor, har granskat
Vaxholmsvatten Aktiebolags verksamhet. Jag har biträtts av PwC i min granskning.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns 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 jag träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att informera mig om
utvecklingen i verksamheten. Jag har även vid två tillfällen träffat bolagets auktoriserade revisor för
att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Jag har gått igenom
styrelseprotokoll och andra väsentliga styrdokument.
Under året har en fördjupad granskning genomförts av Roslagsvatten AB:s riskhantering med
fokus på större investeringsprojekt och särskilt investeringsprojektet nytt reningsverk i
Margaretelund, det så kallade ÖVAR-projektet. Granskning har visat att bolaget har ett arbetssätt
samt mallar och rutiner där identifiering och hantering av risker ingår. Arbetssättet är anpassat för
projektarbete och har tillämpats för ÖVAR-projektet. Bolaget bedöms ha agerat proaktivt för att
säkerställa nyckelkompetenser inom såväl egen som den upphandlade entreprenörens
organisation avseende projektet. Av granskningen framgår däremot att det saknas tydliga och
tillräckliga riktlinjer avseende hur uppföljning av riskhantering och åtgärder ska ske till styrgrupper,
ledningsgrupp och styrelse. Vidare framgår att styrelsen inte har fastställt ett årshjul eller
motsvarande som reglerar vilken uppföljning styrelserna ska få under verksamhetsåret. Större
pågående investeringsprojekt redovisas inte på objektnivå till styrelsen inom ramen för den
löpande ekonomiska uppföljningen. Ett antal rekommendationer till styrelsen i Roslagsvatten AB
lämnades i samband med granskningen, vilka jag har för avsikt att följa upp kommande år.
Under året har även en grundläggande granskning genomförts för Vaxholmsvatten Aktiebolag.
Granskningen omfattar uppföljning av respektive bolags affärsplan och budget, rapportering till
styrelsen och utvärdering av bolagets resultat i förhållande till mål för verksamhet och ekonomi.
Granskningen visar att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. Ett utvecklingsområde identifieras
avseende bolagets målarbete där jag rekommenderar att bolaget också fastställer årliga målvärden
för de nyckeltal som används för att utvärdera mål för bolaget verksamhet. Jag förutsätter vidare
att bolaget fortsätter utveckla framtagna nyckeltal och jämförelser med andra VA-huvudmän och i
det beaktar och inkluderar nyckeltal avseende kundnöjdhet.

 Signed
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Under året har jag kommunicerat med styrelsen angående behovet att upprätta en
bolagsstyrningsrapport. En sådan rapportering ser jag som ett viktigt verktyg för en ändamålsenlig
ägarstyrning och som underlag för en god dialog mellan ägare och bolag. Rapporten ger också en
ökad transparens för såväl bolagets kunder som den intresserade allmänheten.
Bolagsstyrningsrapporten är särskilt motiverad i bolag som bedriver samhällsviktig verksamhet,
vilket Roslagsvatten AB och dess dotterbolag gör. Styrelsen har svarat att de inte har för avsikt att
utveckla en sådan rapport på eget initiativ. Jag uppmanar därför ägaren att ställa krav på styrelsen
att årligen överlämna en bolagsstyrningsrapport till ägaren.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll.
Den 4 april 2022
Anders Haglund
Av fullmäktige i Vaxholms stad utsedd lekmannarevisor
Till granskningsrapporten biläggs följande:
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2021
Revisionsrapport Granskning av riskhantering med fokus på nytt reningsverk
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Participants
ANDERS HAGLUND Sweden

Signed with Swedish BankID

2022-04-04 16:18:53 UTC

Name returned from Swedish BankID: ANDERS HAGLUND

Date

Anders Haglund
Delivery channel: Email

 Signed
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Grundläggande granskning

Vaxholmsvatten AB
Mars 2022

Jesper Häggman
Henrik Fagerlind
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Sammanfattning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Grön

Vi bedömer att styrelsen i rimlig grad kan verifiera att dess
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Vi
noterar däremot att Roslagsvatten AB koncernens mål för
verksamheten är formulerat som ett strävansmål som utvärderas
baserat på nyckeltal med målvärden för år 2024. Utfall för
målvärden år 2021 är bättre än utfallet år 2020 för majoriteten av
de 10 nyckeltalen. Att målvärden saknas för år 2021 försvårar
däremot en fullständig utvärdering av bolagets måluppfyllelse ur
ett verksamhetsperspektiv.

Grön

Styrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
Resultat efter finansiella poster är -0,6 MSEK, men mot
resultatbudget är resultatet en positiv avvikelse om 2,6 mnkr.

Grön

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit
tillräcklig under år 2021.

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

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

Kommentar

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
●

Att säkerställa att målvärden för respektive verksamhetsår fastställs för de nyckeltal mot vilka måluppfyllelse för
Roslagsvatten ABs övergripande mål för verksamheten utvärderas.
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Inledning
Bakgrund
Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som
bedriver kommunal verksamhet.
Bolagsstyrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att
fullgöra uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte
bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12 och aktiebolagslagen kapitel 10. Syftet med den

översiktliga granskningen är att ge lekmannarevisionen ett underlag till uttalande i årlig granskningsrapport. Följande
övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har bolagsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med
tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av aktiebolagslagen 8:4 och följsamhet till mål och budget 2021.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt),
gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
Vaxholmsvatten AB fastställdes av styrelsen
2020-08-25 § 38.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Se ovan.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för bolagets
verksamhet?

Grön

Roslagsvatten koncernen fastställd år 2019 ett
övergripande mål om att bli topp 5 av alla VA och
avfallsbolag i Sverige om 5 år.
Varje avdelning inom Roslagsvatten koncernen
har sina egna mål.

b) Finns mål formulerade för bolagets ekonomi?

Grön

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Gul

Inga mål för bolagets ekonomi noteras i Budget
och verksamhetsplan 2021-2023 för
Vaxholmsvatten AB. Budgeterat resultat är att
betrakta som mål för verksamhetens ekonomi.
Utfall mot budgeterat resultat är mätbart. Målet för
verksamheten är formulerat som ett strävansmål
över flera år. Nyckeltal är fastställda mot vilka
målet utvärderas. Målvärden är dock endast
fastställda per år 2024 och därmed saknas
målvärden att utvärdera uppnådda resultat år
2021 mot.
Enligt uppgift fastställs avdelningsmål av
respektive avdelning och uppföljning av målen
sköts av respektive avdelning genom ett så kallat
uppföljningsdokument.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning
a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till styrelsen?

Grön

Rapporteringsrutin finns upprättad för
Roslagsvatten AB. Denna rapporteringsrutin
gäller enligt uppgift även för Vaxholmsvatten AB.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för
verksamhet och ekonomi?

Grön

Återrapportering bedöms fokusera på uppnådda
resultat för verksamhet och ekonomi.

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

Grön

Information om arbete med
Roslagsvatten-koncernens mål “Topp 5 om 5”
delges styrelsen under året. Målet är ett
strävansmål som löper t.o.m. 2024 och är ej
uppnått år 2021. Däremot framgår inga väsentliga
avvikelser i bolagets arbete för att uppnå
koncernens mål och resultat för fastställda
nyckeltal (totalt 10 stycken) är till övervägande del
positiva. Särskilda åtgärder för att uppnå
verksamhetsmål bedöms därmed inte nödvändiga
för styrelsen att besluta om. Av genomförd
protokollgenomgång framgår ej att styrelsen
beslutar om särskilda åtgärder för att nå mål för
verksamheten.

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

Grön

Bolaget uppvisar ett positivt resultat mot
budgeterat resultat varför inga särskilda åtgärder
är nödvändiga.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Bedömning

Ev. noteringar

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

Grön

Se svar fråga 4c ovan. Utfall för de nyckeltal som
används för att utvärdera Roslagsvattenkoncernens mål “Topp 5 om 5” har en positiv
utveckling år 2021 jämfört med år 2020 men
uppnår inte målvärde för år 2024.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Grön

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till
-0,6 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse
mot budget om 2,6 mnkr. Bolagets underskottet
bedöms vidare vara marginellt i förhållande till
bolagets kostnadsram och omsättning. Vidare
framgår av årsredovisning att bolaget har en
balanserad avsättning för överavskrivningar
gjorda tidigare år*. Årets negativa resultat bokas
mot överavskrivningar från tidigare år. Denna
hantering accepteras efter avstämning med
auktoriserad revisor.

* Överavskrivningar från tidigare år avser positiva resultat som bolaget genererat tidigare och vilka använts för att göra ytterligare avskrivningar på bolagets
anläggningstillgångar än de som ligger i plan. Kommunalt ägda VA-bolag ska leverera tjänster till självkostnadspris och över tid bör därför upparbetade
överavskrivningar balanseras mot investeringar och eller driftunderskott.

Vaxholmsvatten AB - Grundläggande granskning
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Grundläggande granskning
kommunstyrelsen och
nämnder

Vaxholms stad
Mars 2022

436

Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla styrelser och nämnder.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom
dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak
till år 2021. I övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten
i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra
uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning,
uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner
tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av
signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd
(otillräckligt).

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i
revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar
underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges
uppdrag i form av mål och budget 2021.
Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC
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Sammanfattning
Ändamålsenlighet
(Verksamhetsmässiga
mål)

Intern kontroll
(Styrning, kontroll och
åtgärder)

Kommunstyrelsen

GUL

GRÖN

GRÖN

Socialnämnden

GUL

GRÖN

GRÖN

Barn- och
utbildningsnämnden

GUL

GUL

GRÖN

Nämnden för teknik, fritid
och kultur

GUL

GUL

GRÖN

Stadsbyggnadsnämnden

GUL

GUL

GRÖN

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC

Ekonomiskt
tillfredsställande
(Ekonomiska mål samt
resultat)
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Sammanfattning - Kommunstyrelsen
Granskningsområde
Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Revisionell bedömning
GUL

Kommentar
Kommunstyrelsen kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GRÖN

Kommunstyrelsen kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: 0,5 mnkr (+0,7%).

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

GRÖN

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2021.

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
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Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2021 (KS 201029 §144)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021 (210204 §19)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 3 mål och 10 indikatorer. För målområde
Livsmiljö: 4 mål och 7 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 1 tillhörande indikatorer.. “Resultatavvikelse i
procent (%) av budget”

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 tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja. I den uppföljning av måluppfyllelse (ekonomi och verksamhet) som görs under året redovisas
en analys av aktiviteter och utveckling, däremot följs endast ett fåtal indikatorer upp löpande
under året.
I samband med att årsbokslutet för 2020 fanns ingen särskild åtgärdsplan för KS. Det finns först
i boklsutet 2021.

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

I boklsutet 2021 redovisar KS en åtgärdsplan som omfattar målet tillgänglighet, bemötande och
service som följd av bristande måluppfyllelse. Riktlinjer för service respektive medborgardialog
fastställdes i oktober 2021. Implementering av dessa kommer att fortsätta under 2022. De brister
som noteras i bolsutet se 5 a..

4. Rapportering och
åtgärder

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

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC

Ej
tillämpligt

Kommunstyrelsen har prognostiserat en ekonomi i balans under året.
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Granskningsiakttagelser - Kommunstyrelsen
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål för
verksamheten?

Ev. noteringar
7 mål och 17 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö. För målområde
Kvalitet: 3 mål och 10 indikatorer. Livsmiljö: 4 mål och 7 indikatorer.
Sammantaget är 6 indikatorer helt uppfyllda medan 9 är delvis uppfyllda och två inte uppfyllda till
någon del. Fem av indikatorerna visar en nedåtgående trend medan fyra en uppåtgående och
åtta är oförändrade jämfört med föregående år.
De röda indikatorerna avser upplevd tillgänglighet och insyn, som även visar en nedåtgående
eller oförändrad trend. Se 4c för vidtagna åtgärder.
Livsmiljö: Fyra (4) mål: 1) Gul 50%/Grön 50% 2) Gul 100% 3) Gul 50%/Grön 50% 4) Gul
100%
Kvalitet: Tre (3) mål, 1) Röd 50%/Gul 25%/Grön 25% 2) Gul 50%/Grön 50% 3) Grön 100%

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC

Ett mål och en indikator har fastställts inom ekonomi. Indikatorn en resultatavvikelse på 0 %
uppnås med den positiva resultatavvikelsen om 0,5 mnkr (+0,7%).
Resultatavvikelsen i den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som
består av exploateringsverksamheten 95,2 mnkr) samt utrangering av ett pågående projekt (-2,1)
är positivt och uppgår till 0,5 mnkr.
Målet en hållbar ekonomi: Grön 100%
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Socialnämnden
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Sammanfattning - Socialnämnden
Granskningsområde
Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Revisionell bedömning
GUL

Kommentar
Socialnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GRÖN

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +13,8 mnkr. Indikatorn
resultatavvikelse budget visar dock en negativ trend. Vi noterar att indikatorerna för
nettokostnaden för IFO och ÄO uppnås helt, medan samma indikator för
LSS-verksamheten inte uppnås.

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

GRÖN

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2021.

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
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Granskningsiakttagelser - Socialnämnden
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2021 (Yttrande SN 200922 §67)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021 (2021-02-16) § 9

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 3 mål och 6 indikatorer. För målområde
Livsmiljö:1 mål och 3 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 4 tillhörande 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 tertialrapport 1, tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. Redan i samband
med att årsbokslutet 2020 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?

Delvis.I åtgärdsplanen som beslutas i samband med boklsutet 2020 beskrivs vilka åtgärder som
planeras att vidtas. Samtliga verksamhetsmål har inte uppnåtts under året och ytterligare
åtgärder planeras för 2022. I uppföljning av åtgärdsplanen i boklsutet 2021 redovisas förklaringar
till den bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga.

4. Rapportering och
åtgärder

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?
Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC

Ej tillämpligt

Nämnden har under hela året prognostiserat positiva budgetavvikelser på total nivå.
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Granskningsiakttagelser - Socialnämnden
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål
för verksamheten?

Ev. noteringar
Delvis. 4 mål och 9 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö.
Av indikatorerna (9) är 4 gröna/uppnås, 2 gula/delvis och 3 röda dvs uppnås inte till
någon del. För 7 av indikatorerna redovisas en oförändrad eller positiv
trend/utveckling. För 2 indikatorer redovisas en försämring och omfattar aktualiesring
efter avslutatd utredning eller insats.
De mål/indikatorer som inte uppnås avser vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd och brukarnöjdheten i äldreomsorgens särskilda boenden samt
utredningstiden för barn och unga.Nämnden har dock uttryckt att indikatorn
avseende långvarigt biståndsberoende slår fel. och upplevs som missvisande.
Nämndens åtgärdsplan omfattar aktiviteter för att komma till rätta med detta men har
inte fått avsedd effekt under året. Arbetet fortgår enligt belsutad åtgärdsplan 2022.
Livsmiljö: Ett (1) mål. Röd 33%/Gul 33%/Grön 33%
Kvalitet: Tre (3) mål, 1) Röd 67%/Grön 33% 2) Grön 100%
3) Grön 100%

b) Når nämnden uppsatta mål
för ekonomin?

1 mål och 4 indikatorer har fastställts inom ekonomi.
(75% grönt och 25% röd). Nettokostnadsavvikelse uppnås för IFO och ÄO men inte
LSS (rött). Indikatorn en resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva
budgetavvikelsen om 13,8 mnkr (+7,2 %).
Resultatet förklaras främst av lägre volymer av externa köp av särskilt boende och
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader barn och unga samt
projektmedel som inte nyttjats..
Målet en hållbar ekonomi: Röd 25% och Grön 75%

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
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Barn- och utbildningsnämnden

PwC
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Sammanfattning - Barn- och utbildningsnämnden
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL

Barn- och utbildningsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL

Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +3,9 mnkr exklusive
volymöverskott främst avseende förskoleverksamheten, är resultatet +0,3 mnkr.
Trots att målet med budgetföljsamhet klaras för året så klarar nämnden inte två av de
målsättningar som avser nettokostnaden för kärnverksamheten (grundskola och
förskola).

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

GRÖN

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2021. har under året fortsatt arbete med åtgärder som framgår av den plan som
nämnden tog fram som ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen (200402 §48 KS) att
ta fram åtgärder för att nå en budget i balans. Av årets åtgärdsplan framgår att
nämnden fortsatt arbetet med åtgärder.

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

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.

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC
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Granskningsiakttagelser - Barn- och utbildningsnämnden
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor

1

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan
§

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2021 (BUN 200928 § 72, 201009 § 82, 201019 §84)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (210208 §5)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 6 indikatorer. För målområde
Livsmiljö:2 mål och 4 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 4 tillhörande 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 tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. I samband med att
årsbokslutet 2020 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?

Delvis.I åtgärdsplanen som beslutas i samband med boklsutet 2020 beskrivs vilka åtgärder som
planeras att vidtas. Samtliga verksamhetsmål har inte uppnåtts under året och ytterligare åtgärder
planeras för 2022. I uppföljning av åtgärdsplanen i boklsutet 2021 redovisas förklaringar till den
bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga.

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

Delvis. Resultat mot driftbudget: 0,3 mnkr, efter korrigering för volymförändringar (innan -0,8 mnkr).
Nämnden har prognostiserat mindre överskott under året 2 mnkr T1 och 1 mnkr T2.mnkr.
Indikatorerna (nettokostnad) för grundskola och förskola uppnås inte. Arbete har fortgått med att
vidta åtgärder som bl a omfattar nedläggning av förskolor. Effekt först 2022. Vidtagna åtgärder för
året har inte varit tillräckliga.

4. Rapportering och
åtgärder

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC
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Granskningsiakttagelser - Barn-och utbildningsnämnden
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål
för verksamheten?

Ev. noteringar
4 mål och 10 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö.
Nio indikatorer är helt uppfyllda medan en är delvis. Sju av indikatorerna visar på en
positiv trend medan en är oförändrad och två nedåtgående. Den indikator som delvis
uppnås avser trygghet i skolan, men redovisar en positiv trend. De två indikatorer
som uppnås men visar en nedåtgående trend avser kunskapsmål och meritvärde i
grundskolan. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.
Livsmiljö: Två (2) mål, 1) Gul 33%/Grön 67% 2) Grön 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Grön 100% 2) Grön 100%

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.
Arbetet med de åtgärder som nämnden fick i uppdrag av KS att ta fram redan 2020
har nämnden fortsatt att att arbeta med under året. Se fråga 4c. Indikatorn en
resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva budgetavvikelsen om 0,3 mnkr
(+1,1%).
Fastställd åtgärdsplan omfattar ett antal aktiviteter för att nå en budget i balans.
Åtgärder har vidtagits under året i form av Åtgärdsplan 2020, som omfattar ett antal
aktiviteter för att nå en budget i balans: bl a organisationsöversyn och översyn av
lokalbehov. Planen omfattade däremot inte någon beskrivning av vilken effekt dessa
bedöms få. Åtgärderna har inte varit tillräckliga under 2021, vilket förklaras av att
åtgärder vidtagits under 2021 men som får effekt först 2022.
Målet en hållbar ekonomi: Röd 50% och Grön 50%

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
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Nämnden för teknik, fritid
och kultur

PwC
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Sammanfattning - Nämnden för teknik, fritid och kultur
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL

Nämnden för teknik, fritid och kultur kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL

Nämnden kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +0,9 mnkr. Överskottet
förklaras av satsningar som inte genomförts enligt plan som exempelvis ett nytt
bibliotek. Överskott synes mot den bakgrunden vara rimligt.
Däremot uppnås inte indikatorerna avseende kvadratmeterkostnad för löpande skötsel
och felavhjälpande underhåll (fastighet) eller den som avser vakansgrad i lokaler.
Indikatorn om underhåll visar även en negativ trend.

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

Grundläggande granskning - Vaxholms stad 2021
PwC

GRÖN

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år
2021.
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Granskningsiakttagelser - Nämnden för teknik, fritid och
kultur
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2021 (TFK 200924 §53)

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (210218 §4)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 5 indikatorer. För målområde
Livsmiljö:3 mål och 6 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 3 tillhörande 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 tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut
används.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Ja, framgår av den analys som görs av måluppfyllelsen i T1, T2 samt bokslut. Vi noterar att det
för året (2021) finns åtgärdsplaner framtagna i T1 resp T2 men ingen omfattar TFK.

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

Ja. I den uppföljning av måluppfyllelse (ekonomi och verksamhet) som görs under året redovisas
en analys av aktiviteter och utveckling, däremot följs endast ett fåtal indikatorer upp löpande
under året. I samband med att årsbokslutet för 2020 fanns ingen särskild åtgärdsplan för
nämnden..

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
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål
för verksamheten?

Ev. noteringar
5 mål och 11 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö.
Sju indikatorer är helt uppfyllda med en positiv trend för två och oförändrad för fem. För
de fyra indikatorerna delvis uppnås/gula visar två en uppåtgående trend och två en
oförändrad. Ingen indikator är röd dvs inte uppfylld till någon del.
Livsmiljö:Tre (3) mål, 1) Grön 100% 2) Grön 100% 3) Grön 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Gul 75%/Grön 25% 2) 100% Gul

b) Når nämnden uppsatta mål
för ekonomin?

Ett mål och tre indikator har fastställts inom ekonomi.
Indikatorn en resultatavvikelse på 0 % uppnås med den positiva budgetavvikelsen om 0,9
mnkr (+1,7 %). Överskottet förklaras av satsningar som inte genomförts enligt plan som
exempelvis ett nytt bibliotek. Överskott synes mot den bakgrunden vara rimligt.
Indikatorerna avseende underhåll respektive vakansgrad i lokaler uppnås delvis. .
Målet en hållbar ekonomi: Gul 67% och Grön 33%
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Sammanfattning - Stadsbyggnadsnämnden
Granskningsområde

Revisionell bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

GUL

Stadsbyggnadsnämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

GUL

Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: -0,8 mnkr (-11%).
Underskottet förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa
handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytterligare
tjänster/lönekostnader. Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i
år.

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

GRÖN

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. Åtgärds fastställdes i SBN (200429 §27).
Vidare har SBN tagits åtgärdsplan i samband med bokslut 2021. Vi ser dock att dessa
åtgärdsplaner kan utvecklas, se rekommendation nedan.

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
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Mål och budget 2021 (SBN 200923 § 72) Tillägg i beslut/mål och budget att nämnden inte kan
utföra myndighetsutövning på tillfredsställande sätt med tilldelad budget och önskar e tillfällig
resursförstärkning för att nå en lägre ärendebalans.Vidare menar nämnden att det osäkra läget
kring intäkter för tillsynsverksamheten understryker behovet av en resursförstärkning. Nämnden
föreslår KS att tillstyrka KF att besluta om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10
% förändring, delegeras till SBN. Budget utökad med 1,5 mnkr netto (från 5,9 mnkr till 7,4 mnkr).

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Detaljbudget och upphandlingsplan 2021-2022 (SBN 210217 §12)

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Ja. Utgår från Agenda 2030, För målområde Kvalitet: 2 mål och 4 indikatorer. För målområde
Livsmiljö:1 mål och 1 indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Ja. Målet: Ekonomin är långsiktigt hållbar, med 2 tillhörande 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 tertialrapport 1,tertialrapport 2 (delårsrapport) samt årsbokslut
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. Åtgärder avseende bygglovsprocessen samt för att få
ekonomin i balans finns i den åtgärdsplan nämnden tagit fram. I uppföljning av åtgärdsplanen i
boklsutet 2021 redovisas förklaringar till den bristande måluppfyllelsen. Åtgärderna har dock inte
varit tillräckliga.

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

Nämnden har prognostiserat negativ budgetavvikelser under året. Vidtagna åtgärder har inte gett
full effekt.

4. Rapportering och
åtgärder
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Granskningsiakttagelser - Stadsbyggnadsnämnden
Revisionell
bedömning

Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

a) Når nämnden uppsatta mål
för verksamheten?

Ev. noteringar
3 mål och 5 mätbara indikatorer har fastställts avseende kvalitet och livsmiljö.
Tre av indikatorerna är gula/uppnås delvis medan en indikator är röd/inte uppnås och
en är grön/uppnås. De som delvis uppnås redovisar dock en uppåtgående trend.
Medan de som är röd respektive grön som avser handläggningstiderna redovisar en
negativ trend.
I den åtgärdsplan som nämnden beslutat ingår aktiviteter avseende de
verksamhetsmässiga målen som inte bedöms nås bland annat bygglovs- och
handläggningsprocessen.
Livsmiljö: Ett (1) mål, Gul 100%
Kvalitet: Två (2) mål, 1) Gul 100% 2) Röd 50%/Grön 50%

b) Når nämnden uppsatta mål
för ekonomin?

Ett mål och 2 indikatorer har fastställts inom ekonomi. En indikator uppnås.
Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse på -0,8 mnkr (-11%). Underskottet
förklaras i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa
handläggningstider, samtidigt har nämnde fått tilläggsbudget för ytterligare
tjänster/lönekostnader.
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten uppnås i år.
Beräkningsunderlaget för självkostnadstäckningsgraden har förändrats under 2021
och utfallet är därmed inte jämförbar med utfallen för år 2019 och 2020.
Målet en hållbar ekonomi: Röd 50 % och Grön 50 %
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2022-03-25

Carin Hultgren
Certifierad kommunal 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 beslutad projektplan. 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 granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.
Nedan redovisas en bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar
se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av
IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med tillämpliga
riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

Ja

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten?

Delvis

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser
för IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.

Delvis

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och
modell för IT-styrning?

Ja

Sker samverkan och löpande avstämning mellan
verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar?

Delvis

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad
och strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och
verksamhetsnära IT-kostnader?

Delvis

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det
tydligt framgår vilka kostnader som är hänförbara till
IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Delvis
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Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
●
●
●
●
●

Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.
Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.
Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.
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Inledning
Bakgrund
IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde
som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisationsoch leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera
processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp
att IT-organisationen levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Processer och kunskaper behövs för att hantera IT-ledningsfrågor, strategisk
IT-utveckling eller att hantera affärsplanen i en organisation. En bristfällig IT-styrning
riskerar att försämra verksamhetens effektivitet samt vara kostnadsineffektiv,
tidskrävande och säkerhetsmässigt undermålig. Utan en god IT-styrning finns risk för en
ineffektiv relation med verksamheten.
Revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att
kommunstyrelsen inte har säkerställt att IT-verksamheten bedrivs på ett för kommunen
ändamålsenligt sätt och har därför gett PwC uppdrag att granska IT-styrningen.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig
och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Granskningen avser att besvara nedanstående revisionsfrågor:
Styrning
● Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt
IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
● Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av
IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.
Organisation
● Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,
samt mellan verksamheten och IT.
● Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns
en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?
● Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar? Fokus om beslut tas baserat på verksamhetens
behov och önskemål.
Ekonomi
● Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar
hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
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●

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Revisionskriterier
●
●

Kommunallagen kap 6 § 6
Relevanta styrdokument avseende styrning och ledning av IT

Avgränsning och metod
I tid avgränsas granskningen till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor.
Granskningen har genomförts enligt PwC:s metodik för IT mognadsanalys (ITM):
●
●

Genomgång av tillgänglig dokumentation, policys och riktlinjer, däribland IT-policy
och Handlingsplan för digitalisering.
Intervjuer/avstämningar har skett med IT-chef (både tidigare och nytillträdd),
ekonomichef, samt företrädare för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen som representerar förvaltningarna i kommunens
IT-forum.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Styrning
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:
●

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt
IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

●

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av
IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.

Iakttagelser - styrande dokument
Kommunens IT-policy, fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-14, beskriver
övergripande mål för kommunens IT-utveckling. Av IT-policyn framgår att följande
styrdokument för IT ska finnas upprättade:
Styrdokument

Beskrivning

Finns dokument upprättade för
aktuellt år?

Handlingsplan för
digitalisering
(benämnd Rutiner för
IT i IT-policyn)

Fastställs av kommunchef och
ska upprättas årligen.

Ja

Handlingsplan för digitalisering
beskriver stadens mål för
användningen av den digitala
miljön, ansvar och roller utifrån
de övergripande mål som
kommunstyrelsen beslutat.
Handlingsplanen omfattar bl.a.
vilka aktiviteter som ska
genomföras under kommande år
för att uppnå mål i
handlingsplanen. Dessa mål har
koppling till kommunstyrelsens
fastställda mål.

Lokal handlingsplan
för digitalisering
(benämnd Lokala
rutiner för IT i
IT-policyn)

Fastställs inom respektive
förvaltning och ska upprättas
årligen.
Den lokala handlingsplanen
kompletterar ”Handlingsplan för
digitalisering” med
verksamhetens behov som krävs
för att nå uppsatta mål.
Dokumentet revideras årligen
och har inte behandlat eller
fastställts av kommunstyrelsen.

I granskningen konstateras att lokala
handlingsplaner för digitalisering finns
upprättade inom Socialförvaltningen och
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Det saknas dock lokala handlingsplaner
inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Granskningen visar att
handlingsplanerna inte har fastställts av
respektive nämnd.
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Utöver dokumenten i ovan tabell konstateras det i granskningen att kommunen har
upprättat styrande dokument relaterat till följande områden:
Informationssäkerhet. Inom kommunen finns informationssäkerhetspolicy samt
riktlinjer för informationssäkerhet upprättat. Informationssäkerhetspolicyn redovisar
målen för kommunens informationssäkerhetsarbete och konkretiseras i riktlinjer och
rutiner. Dokumentet “Riktlinjer för informationssäkerhet” konkretiserar vilka åtgärder som
ska göras för att nå målen. Exempelvis beskrivs hur livscykelhantering av IT-stöd ska
hanteras, ansvarsfördelning för systemförvaltning samt hantering av IT-relaterade
incidenter.
Inköp av IT-stöd: Inom kommunen finns en kravkatalog vid upphandling av IT-stöd
upprättad som anger övergripande process för upphandling, samt vilka tekniska krav
som ska beaktas vid upphandling av funktion eller tjänst som kräver ett IT-stöd, eller ett
rent IT-stöd i sig.
Mål och aktiviteter: Mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering finns i
kommunens övergripande Handlingsplan för digitalisering samt i förvaltningarnas Lokala
Handlingsplaner för digitalisering (finns inom vissa förvaltningar), se mer i tabellen ovan.
I kommunledningskontorets verksamhetsplan som fastställts av kommunstyrelsen för
2021 utgår målen från tre olika målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Under
intervju beskrivs även att kommunens andra förvaltningar upprättar mål och aktiviteter
relaterat till IT och digitalisering utifrån dessa tre målområden i respektive förvaltnings
verksamhetsplan.
Vid granskning av Kommunledningskontorets verksamhetsplan för 2021 bekräftas att
det finns ett flertal aktiviteter relaterat till IT och digitalisering upprättade som kopplar till
de tre målområdena.
Användning av IT: Under intervju beskrivs att alla medarbetare skriver under regler för
användning av IT i samband med upprättande av anställningsavtal. Någon verifiering i
vilken utsträckning detta tillämpas har inte skett inom ramen för denna granskning.
Bedömning
Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan,
samt IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:
●

●

IT-policy, övergripande handlingsplan för digitalisering, styrande dokument för
upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för informationssäkerhet samt
regler för användning av IT finns upprättade.
Verksamhetsplaner där mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering ingår
finns upprättade inom de olika förvaltningarna.
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Iakttagelse - Heltäckande styrning
Under granskningen noteras att det finns en etablerad styrning samt ansvarsfördelning
som täcker ett flertal olika områden.
Avseende infrastruktur och drift beskrivs det exempelvis i dokumentet Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska, bland annat, förse staden med system för att
hantera följande funktioner:
●
●
●
●
●
●

Snabba och stabila lokala datanätverk samt kopplingar mot externa nätverk.
Tillhandahålla plattform för identitetshantering.
Infrastruktur för att hantera lagring och servrar.
Plattform för automatisering och integrationer mellan system.
Modern mjuk- och hårdvaruplattform.
E-tjänsteplattform.

Avseende inköp och upphandling av IT-stöd finns det en etablerad process samt
styrande dokument upprättade inom kommunen.
Det framgår även i granskningen att det finns en etablerad struktur för hur arbetet med
systemförvaltning ska genomföras. Roller och ansvar avseende systemförvaltning finns
beskrivet i kommunens riktlinje för informationssäkerhet. I denna riktlinje finns det även
beskrivet hur livscykelhantering ska hanteras. I detta ingår styrande principer för
behovs- och kravanalys, utformning av krav, inköp och utveckling, drift, kontinuerliga
förbättringar och förvaltning samt avveckling av IT-stöd.
I riktlinjen för informationssäkerhet anges styrande principer för behörighetshantering
(både för system och nätverk) samt avtalshantering.
Av intervju med företrädare för IT-enheten framgår att det finns en god överblick över
vilka it-stöd som används i kommunens olika verksamheter. Även företrädare från
respektive förvaltning upplever att kontrollen över vilka IT-stöd som används är god.
Exempelvis har stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen dokumentation
över vilka system som används. Inom socialförvaltningen har klassificering av system
enligt SKR:s modell - KLASSA använts. Det pågår även ett arbete med att införa en
kommungemensam tjänst, DIGframe, som bl.a. möjliggör överblick av kommunens
förvaltade system.
Vidare framgår att inköp och upphandling av IT-stöd diskuteras i IT-forumet. Detta gör
att anskaffning av verksamhetssystem kan samordnas och därmed undvika onödiga
kostnader.
Det framkommer under intervju att det inte finns en etablerad projektmodell för
genomförande av större IT-relaterade projekt inom kommunen. Däremot beskrivs att det
finns arbetsformer som ofta används, även om det inte är formaliserat och
dokumenterat.
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Bedömning
Revisionsfråga: Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt,
förvaltning och styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten
omfattar.
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Det finns etablerad styrning avseende infrastruktur, inköp och upphandling av
IT-stöd, systemförvaltning och livscykelhantering. I detta ingår styrande principer för
större övergripande IT-processer såsom förändringshantering, drift,
behörighetshantering och avtalshantering.

●

Lokala handlingsplaner saknas inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Det saknas en etablerad modell för genomförande av större IT-relaterade projekt.

●

Organisation
I följande avsnitt kommer vi att redogöra iakttagelser och bedömningar kopplat till
följande revisionsfrågor:
●

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,
samt mellan verksamheten och IT.

●

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns
en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?

●

Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar; Tas beslut baserat på verksamhetens behov och
önskemål?

Iakttagelser - Beslutsforum
I kommunens IT-policy (som fastställts av Kommunfullmäktige 2016-04-14) beskrivs
övergripande roll- och ansvarsfördelningen avseende IT inom kommunen mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt förvaltningen.
På politisk nivå beslutar kommunstyrelsen om inköp och upphandling av
kommungemensamma IT-stöd. På förvaltningsnivå hanteras strategiska IT-beslut som
berör hela eller större delar av kommunen i kommunens ledningsgrupp som leds av
kommunchefen. Respektive förvaltnings ledningsgrupp fattar större IT-relaterade beslut
som endast berör den egna förvaltningen. Granskningen visar dock att det saknas en
dedikerad IT-grupp på förvaltningsnivå med ett tydligt beslutsmandat som kan besluta i
kommunövergripande frågor som rör IT.
Vid granskning av Handlingsplanen för digitalisering framgår att det finns ett IT-forum
(som även benämns Centralt strategiskt forum) upprättat på verksamhetsnivå inom
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kommunen. Under intervju beskrivs det att IT-forumet inte har ett definierat
beslutsmandat utan fungerar primärt som beredande organ inför
kommunledningsgruppen. Det beskrivs även att IT-forumets syfte tidigare har varit
otydligt för flera deltagare, men att det med tiden har blivit bättre. Vidare framgår att det
upplevs som otydligt hur kommungemensamma insatser ska finansieras samt vem som
ska hantera och ansvara för initiativet.
Av intervjuer med företrädare för de olika förvaltningarna som ingår i kommunens
IT-forum kan vi konstatera att det inte är tydligt hur beslut kring kommungemensamma
IT-frågor/initiativ, exempelvis införande av gemensamma system, beslutas. Intervjuade
upplever att gemensamma IT-frågor inte hanteras på ett tydligt sätt, exempelvis genom
att beredas i kommunens IT-forum.
Bedömning
Revisionsfråga: Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●
●

Den övergripande beslutsorganisationen avseende IT finns reglerad i kommunens
IT-policy.
Beslutsprocesser relaterat till större IT-relaterade beslut upplevs inte som tydliga.

Iakttagelser - Struktur och organisation
Utöver kommunens IT-policy finns roller och ansvar avseende IT beskrivet i kommunens
handlingsplan för digitalisering (som fastställts av Kommunchef). I detta styrande
dokument beskrivs roll- och ansvarsfördelningen mer ingående och inkluderar då även
ansvarsfördelning mellan Förvaltningschef, Chefen för IT-enheten,
Samordningsansvarig, Medarbetare, Säkerhetschef, Kommunarkivarie, GIS-samordnare
samt IT-enheten.
Ytterligare roll- och ansvarsbeskrivning finns även i Riktlinjen för informationssäkerhet
där exempelvis systemägares och systemförvaltares ansvar anges.
Av intervjuer framgår dock att det inte upplevs vara helt tydligt hur ansvarsfördelningen
skiljer sig i vissa frågor mellan IT-enheten respektive förvaltningarna. Konkreta exempel
som lyfts fram avser vem som ansvarar för inköp av hårdvara samt hur mandat för inköp
av moduler till system är fördelat.
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Bedömning
Revisionsfråga: Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell
för IT-styrning; Finns en tydlig organisation, med etablerade roller och
ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:
●

●

Fördelning av roller och ansvar finns beskrivet i ett flertal styrande dokument
relaterat till IT. Ansvarsfördelningen finns fastställd både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande dokument som beslutats på tjänstemannanivå
(Handlingsplan för digitalisering och riktlinje för informationssäkerhet).
Vi noterar att det finns utvecklingsområden avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa områden.

Iakttagelser - Samverkan kring IT
I kommunens IT-policy anges att kommunen har som målsättning att IT-miljön ska vara
konstruerad efter verksamheternas behov. Det fastställs även att kommunstyrelsen
ansvarar för att säkerställa att IT-stödet effektivt tillgodoser stadens gemensamma
behov.
Vidare anges det i IT-policyn att Samarbete över verksamhetsgränserna ska ske i syfte
att uppnå enhetlighet och effektivitet i digitala system. Som tidigare beskrivits finns ett
IT-forum på verksamhetsnivå inom kommunen, med representanter från de olika
förvaltningarna. I Handlingsplanen för digitalisering anges att IT-forumet utgör ett
kommunövergripande nätverk vars uppdrag är att säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens verksamheter och
övriga intressenter. IT-forumets uppgift är exempelvis att identifiera nya behov i
verksamheten, identifiera behov av samordning mellan förvaltningar samt identifiera
behov av centrala kommungemensamma insatser. Som beskrevs i tidigare avsnitt har
dock syftet med IT-forumet upplevts som otydligt.
Vad gäller samverkan generellt mellan IT och verksamhet framgår det i Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska:
●
●
●

Vara en drivkraft bakom digitaliseringsutvecklingen.
Stödja förvaltningarna i arbete med verksamhetsutveckling.
Bidra med beställarkompetens och rådgivning.

Av intervju beskrivs att IT-enheten har regelbunden samverkan med kommunens olika
förvaltningar utifrån aktuella behov och initiativ (exempelvis i samband med inköp och
upphandling av IT-stöd). I intervjuer med företrädare för förvaltningarna framgår dock att
förvaltningarnas behov inte beaktas i tillräcklig grad. Bland annat beskrivs att
förvaltningarna involveras sent i processen vid inköp av kommungemensamma IT-stöd,
vilket medför att deras behov inte beaktas i önskad utsträckning och att möjligheten att
påverka beslut är begränsade.
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Bedömning
Revisionsfråga: Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten
och IT avseende IT-nära beslut och prioriteringar? Tas beslut baserat på
verksamhetens behov och önskemål?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

●

Kommunen har ett IT-forum upprättat vars uppdrag är att säkerställa att digitalt
relaterade verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga intressenter.
Granskningen indikerar att beslut inte fattas fullt ut baserat på förvaltningarnas
behov och önskemål. Inom kommunens IT-policy finns det styrande principer som
anger att beslut ska tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.

Ekonomi
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:
●

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar
hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?

●

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Iakttagelser - Budgetprocess för IT
Inom denna revisionsfråga har det undersökts om kommunen har en övergripande
IT-budget upprättad som specificerar hur IT-resurser är fördelade inom kommunens
verksamhet. Denna process ska vara dokumenterad och strukturerad samt beakta
verksamheternas behov inom granskningsområdet.
Kommunens övergripande budgetprocess finns dokumenterad, beskriven och
publicerad på kommunens interna webb som samtliga medarbetare har tillgång till.
Under intervju beskrivs att budget för IT-kostnader ingår i den årliga övergripande
budgetprocessen och att ingen särskild driftbudget upprättas för kommunens IT.
Av de underlag som vi har tagit del av i granskningen kan vi konstatera att kostnader för
IT utgör 10 % av kommunstyrelsens detaljbudget år 2021, dvs 6,3 mnkr. Av driftbudget
där bland annat IT, ekonomi och personal ingår är kostnaderna för IT exempelvis
baserat på vilka system som finns i kommunen, licenser samt kostnader för
konsultinköp. Av intervju med ekonomichef framgår att budgetprocessen är utformad på
ett sådant sätt att IT-nära och verksamhetsnära kostnader tas i beaktande när
budgetering för IT sker. Detta har bland annat kommit till uttryck genom att det finns
utrymme för konsultköp och indexuppräkningar för avtal.
Granskningen visar att det i dagsläget inte går att få en sammanställning över
kommunens budgeterade IT-kostnader utan att manuellt sammanställa dessa utifrån
verksamheternas driftbudgetar.
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Varje förvaltning bär sina egna IT-kostnader samt betalar även för de användarlicenser
de nyttjar i de system eller applikationer som har upphandlats av en annan förvaltning.
Vid intervju med företrädare som representerar förvaltningarna i kommunens IT-forum
framgår det att inte är tydligt vilka resurser som finns tillgängliga för verksamheternas IT.
Det framgår dock av intervju med ekonomichef att samtliga förvaltningar har
driftbudgetar där IT ingår.
Bedömning
Revisionsfråga: Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och
strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Budget för kommunens IT upprättas inom ramen för kommunens ordinarie
budgetprocess. IT-kostnader ingår i kommunstyrelsens och nämndernas
driftbudgetar.

●

Budgetprocessen är dokumenterad och tar hänsyn till IT-nära och verksamhetsnära
kostnader.

●

Att skapa en samlad bild av kommunens IT-kostnader kräver i dagsläget manuell
sammanställning.

●

Det finns indikationer på att det inte är tydligt vilka resurser för IT som finns
tillgängliga.

Iakttagelser - Uppföljning av ekonomi avseende IT-kostnader
Uppföljning av ekonomi sker 7 gånger per år till kommunstyrelse och nämnder och finns
dokumenterad i en processbeskrivning. Granskningen av den ekonomiska uppföljningen
till kommunstyrelsen och nämnder kan inte styrka att uppföljningen innehåller
information om kommunstyrelsens och nämndernas IT-kostnader. Av intervjuer framgår
att rapporteringen till kommunstyrelsen främst har fokus på avvikelser mot kommunens
budget. Vidare framgår det av intervjuer att det inte sker uppföljningar specifikt
avseende IT-kostnaderna till kommunstyrelsen och nämnder, men att möjlighet finns om
kommunstyrelsen eller nämnd skulle begära detta. Däremot sker löpande uppföljning av
driftbudget på förvaltningsnivå, där kostnader för bland annat IT ingår.
Vaxholms stad använder QlickView för ekonomiuppföljningar och prognoser, vilket ger
möjligheter att både följa upp kostnader på övergripande nivå samt på detaljnivå. Av det
material som vi tagit del av inom ramen för vår granskning kan vi konstatera att
IT-relaterade kostnader finns inom olika kontogrupper samt att IT-enheten är upplagd
som ett eget kostnadsställe. Av underlaget framgår vidare vilka kostnader, för
exempelvis konsulter, som förbrukats i förhållande till budget för detta område.
Vid intervju med medarbetare från de olika förvaltningarna som deltar i kommunens
IT-forum framgår att de inte upplever att det är tydligt vad de samlade IT-kostnaderna är
för de olika förvaltningarna och enheterna. En deltagare i IT-forumet beskriver även att
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de inom dennes förvaltning har svårt att få en överblick över de totala kostnaderna för
specifika system samt de totala IT-kostnaderna utifrån olika områden/kostnadsslag
(utveckling, drift, licenser etc.).
Bedömning
Revisionsfråga: Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt
framgår vilka kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i
kommunen?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Ekonomisk uppföljning av IT har främst skett på förvaltningsnivå.

●

Den ekonomiska rapporteringen kan inte styrka att IT-kostnader följts upp och
rapporterats till kommunstyrelsen eller nämnder på ett tydligt sätt.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
●
●
●
●
●

Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.
Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.
Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

Finns erforderliga
styrande dokument
för IT i form av
IT-strategi,
handlingsplan, samt
IT-policy med
tillämpliga riktlinjer
och instruktioner för
nyttjande av IT?

Ja
IT-policy, övergripande
handlingsplan för digitalisering,
styrande dokument för upphandling
av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy,
riktlinje för informationssäkerhet
samt regler för användning av IT
finns upprättade.
Verksamhetsplaner där mål och
aktiviteter relaterat till IT och
digitalisering ingår finns upprättade
inom de olika förvaltningarna.
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Är IT-styrningen
heltäckande
såtillvida att den tar
hänsyn till samtliga
delar av
IT-verksamheten?

Delvis
Det finns etablerad styrning
avseende infrastruktur, inköp och
upphandling av IT-stöd,
systemförvaltning och
livscykelhantering. I detta ingår
styrande principer för större
övergripande IT-processer såsom
förändringshantering, drift,
behörighetshantering och
avtalshantering.
Lokala handlingsplaner saknas inom
Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Det saknas en etablerad modell för
genomförande av större
IT-relaterade projekt.

Finns etablerade
beslutsforum med
tydliga
beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT,
samt mellan
verksamheten och
IT.

Delvis
Den övergripande
beslutsorganisationen avseende IT
finns reglerad i kommunens
IT-policy.

Finns en
dokumenterad och
kommunicerad
struktur och modell
för IT-styrning?

Ja
Fördelning av roller och ansvar finns
beskrivet i ett flertal styrande
dokument relaterat till IT.

Beslutsprocesser relaterat till större
IT-relaterade beslut upplevs inte
som tydliga.

Ansvarsfördelningen finns fastställd
både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande
dokument som beslutats på
tjänstemannanivå (Handlingsplan för
digitalisering och riktlinje för
informationssäkerhet).
Det finns utvecklingsområden
avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa
områden.
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Sker samverkan och
löpande avstämning
mellan
verksamheten och
IT avseende IT-nära
beslut och
prioriteringar?

Delvis
Kommunen har ett IT-forum
upprättat vars uppdrag är att
säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och
hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga
intressenter.
Granskningen indikerar att beslut
inte fattas fullt ut baserat på
förvaltningarnas behov och
önskemål. IT-policy anger att beslut
ska tas baserat på verksamhetens
behov och önskemål.

Är processen för
framtagande av
IT-budget
dokumenterad och
strukturerad, samt
tar hänsyn till både
IT-nära och
verksamhetsnära
IT-kostnader?

Delvis
Budget för kommunens IT upprättas
inom ramen för kommunens
ordinarie budgetprocess.
Budgetprocessen är dokumenterad
och tar hänsyn till IT-nära och
verksamhetsnära kostnader.
Att skapa en samlad bild av
kommunens IT-kostnader kräver i
dagsläget manuell sammanställning.
Det finns indikationer på att det inte
är tydligt vilka resurser för IT som
finns tillgängliga.

Sker ekonomisk
uppföljning av IT på
ett sådant sätt att
det tydligt framgår
vilka kostnader som
är hänförbara till
IT-verksamheten
som helhet i
kommunen?

Delvis
Ekonomisk rapportering kan inte
styrka att kostnader hänförliga till
IT-verksamheten som helhet följs
upp och rapporteras på ett
regelbundet sätt.
Uppföljning av IT-kostnader sker
främst på förvaltningsnivå.
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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 stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de
bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig
skala: i allt väsentligt, inte helt och ej säkerställt.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker
verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen
av avtal tillfyllest?

Ja

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande unionsrättsliga principer
måste iakttas, vilka är reglerade i upphandlingslagarna (LOU et al). Lagarna utgår från
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande.
Stora inköp görs årligen i staden och bedöms ha stor betydelse både ur ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.
Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
fördjupad granskning av upphandlingsverksamheten fokuserad på direktupphandlingar.
Direktupphandlingar är tillåtna under vissa förutsättningar, men då de saknar formkrav
är styrningen av dem viktig. Dålig kontroll och svag styrning av direktupphandlingar
riskerar att resultera i lagbrott. En riklig förekomst av direktupphandlingar tyder också på
att kommunen saknar ändamålsenliga ramavtal vilket har påverkan på både kvalitet och
ekonomi i kommunen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
1. Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
2. Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3. Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

1.3 Revisionskriterier
●
●

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
Vaxholms stads Upphandlings- och inköpspolicy (KS-2019/87.059)

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar kommunens upphandlingar och inköp genomförda under år
2020 (revisionsfråga 1) samt avtal giltiga under år 2021 (revisionsfråga 2 och 3).

1.5 Metod
Genom en registeranalys utfördes en kontroll av följsamheten till LOU (ramavtalstrohet,
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav). Vidare gjordes via stickprov en
kontroll av kommunens följsamhet till avtal gällande köp från tre befintliga avtal, samt via
stickprov av tre genomförda upphandlingar kontroll av följsamhet av lagar och policy.
Slutligen hölls en intervju med upphandlingschefen.
De intervjuade har sakgranskat rapporten.

3
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2. Lagstiftning
Upphandlingar gjorda av staden regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).1
Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor,
tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot
vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering,
likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.2
För att välja upphandlingsform har staden att förhålla sig till tröskelvärden som,
beroende på belopp, medger olika former av upphandlingar.3 Dessa beskrivs förenklat
nedan.

2.1 Upphandling över tröskelvärdena
För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 5454
kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av
EU-direktiven, vanligen öppet förfarande5.
Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under
tröskelvärdet. Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-direktivet inte
får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). Vidare
är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud.6
Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som
deltar i förrättningen.7 Vidare ska myndigheten i något av upphandlingsdokumenten
ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.8

2.2 Upphandling under tröskelvärdena
De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella
direktiven som finns i LOU.9 Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena är
förenklat förfarande och urvalsförfarande.10 Precis som i upphandling över tröskelvärdet
ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen.11

1

Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
3
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 1 § 4
4
För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr och för byggentreprenader 52 620 561 kr.
5
Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet.
(Upphandlingsmyndigheten).
6
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 11 § 6
7
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 12 § 10
8
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 16 § 1
9
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 1
10
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
11
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 17
2
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2.2.1 Direktupphandling
I LOU kap.19 återfinns regler kring när direktupphandling får användas som
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på
upphandlingen är högst 28% av tröskelvärdet i 5 kap. 1 §12, den så kallade
direktupphandlingsgränsen som under 2020 uppgick till 615 312 kronor.
Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i
viss form.13 Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar.14
Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl.15 Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till
direktupphandling.16 Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för
användning av direktupphandling.17
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i
upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna
och vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.18
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om
värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.19

2.3 Ändring av kontrakt
Huvudregeln20 är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras
utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om
ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande
organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling.
Enligt reglerna kan en ändring i avtalet exempelvis vara tillåten om det är fråga om
ändringar av mindre värde (10%) eller som genomförs i enlighet med tydliga ändringseller optionsklausuler i avtalet. Kompletterande beställningar som av tekniska eller
ekonomiska skäl inte kan upphandlas av annan leverantör under 50% av
kontraktsvärdet är också tillåtna.

2.4 Nämnder som egna myndigheter
Högsta förvaltningsdomstolen21 konstaterar att en kommunal nämnd i vissa fall kan vara
en egen upphandlande myndighet. Vid bedömningen redogör domstolen för vad som
står i LOU och i lagens förarbeten om begreppen upphandlande myndighet och
12

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 4
14
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
15
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7 st 3
16
Prop. 2001/02:142 s. 99
17
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
18
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 8
19
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 30
20
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 17
21
Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 122-18
13
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kommunal myndighet. Domstolen tar också upp förhållandet att kommunala nämnder i
svensk rätt normalt anses utgöra egna förvaltningsmyndigheter.
Det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje nämnd som en egen
upphandlande myndighet så länge detta inte sker på ett sätt som strider mot direktivets
syfte. Domstolen gör bedömningen att detta innebär att ett villkor för att en nämnd ska
anses utgöra en egen upphandlande myndighet är att nämnden agerar tillräckligt
självständigt i förhållande till kommunen.
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3. Granskningsresultat
3.1 Upphandlingsprocessen
Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
3.1.1 Iakttagelser
Enligt stadens upphandlings- och inköpspolicy22 är det kommunstyrelsen som ansvarar
för kommungemensamma upphandlingar, medan förvaltningarna ansvarar för övriga
inköp och upphandlingar, med stöd av ekonomi- och upphandlingsenheten.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för att tillräckliga resurser finns för att genomföra
upphandlingar.
Enligt stadens upphandlingsprocess23 är stadens riktlinje att tillfråga minst tre
leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen. I ett
senare avsnitt tilläggs att för inköp under 100 000 kronor bör konkurrens nyttjas i
förekommande fall.
Upphandlingsfunktionen i staden är organiserade i ekonomi- och upphandlingsenheten
och är underställd ekonomichefen. Upphandlingsenheten består av fyra heltidsanställda
personer varav tre upphandlare och en upphandlingschef. Enligt upphandlingschefen är
enhetens ansvar att vara en rådgivande och stödjande funktion i staden som kan föreslå
lösningar, men inte fatta några beslut.
Staden har samlat alla dokument, processer och rutiner på stadens intranät Stimmet.
Här finns omfattande beskrivningar av hur exempelvis en direktupphandling ska gå till,
riktlinjer, checklistor och mallar. All dokumentation kopplat till direktupphandlingarna ska
diarieföras och det är chefens ansvar att detta görs.
Resultat analys upphandlingar
Inom ramen för revisionsfrågan har tre publicerade upphandlingar granskats.
1. Driftteknisk fastighetsförvaltning - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet beräknas till totalt 30 miljoner kronor över kontraktstiden på
totalt sex år och staden är ensam avropsberättigad. Utvärderingen är totalt pris minus
mervärde. Mervärdet utgörs av arbetsprover, energibesparingsåtgärder och procentuellt
utnyttjande av elbil i utförandet av tjänsten.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet och ett omsättningskrav på minst 10 miljoner kronor
avseende fastighetsdrift samt krav på referenser omfattande uppdrag inom kommunal
fastighetsdrift. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret, prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

22
23

KS 2019/87.059 antagen den 17 juni 2019 av Kommunstyrelsen
Processkarta Upphandling i Vaxholms stad
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Upphandlingsverktyget används för att inge anbud, men pris ska utöver i verktygets
formulär även inges i ett excelformulär utanför verktyget som sedan bifogas i verktyget.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Sju anbudsgivare inkom med anbud varav fem klarade kvalificeringskraven24. De med
lägst utvärderingspris antogs sedan enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingen
överprövades av en anbudsgivarna, men förvaltningsrätten dömde till stadens fördel och
avslog ansökan om överprövning. Ett avtal är tecknat utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr.
2. Tvätteritjänster - Öppet förfarande
Upphandling är reserverad25 för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta
syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller
av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Omsättningen är beräknad baserad på tidigare avtalsperiod och avtalsperioden är satt
till totalt fyra år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Mervärdesmodellen i
upphandlingen utgörs av referenstagning där goda omdömen resulterar i ett stort
mervärde.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
referenser omfattande uppdrag inom efterfrågade varor och tjänster som omfattas av
denna upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig
och utvärderingsmodellen fattbar och saklig.
Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Referenserna ska dock inte anges direkt i verktyget utan i en bilagd
dokumentmall. Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Blott en anbudsgivare inkom med anbud vilket kontrollerades och antogs.
Anbudsgivaren är korrekt kvalificerad. Upphandlingen överprövades inte och ett avtal
utan avvikelser från förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter
iakttagen avtalsspärr.
3. Lärplattform Förskola - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet är beräknad till 1,8 miljoner kronor och avtalsperioden är
maximalt tio år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Utvärderingsmetoden i
upphandlingen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet där lägsta
jämförelsetal tilldelas avtal. Kvalitet definieras i upphandlingen av hög funktionalitet och
användarvänlighet.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
tre referenser som ska avse utformning av uppdrag och omfattning motsvarande denna
24
25

Två av anbuden saknade obligatoriska bilagor
LOU 4 kap. 18 §
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upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.
Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Redovisningen av den avgörande utvärderingen ska göras i bilagda dokument.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Två anbudsgivare inkom med anbud av vilket det med lägst jämförelsetal antogs.
Anbudsgivarna är korrekt kvalificerade och bedömda enligt förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen överprövades inte och ett avtal utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr. En
notering i sammanhanget är att anbudsgivaren med det högre priset, men via bedömd
högre kvalitet, tilldelades avtalet.
Resultat registeranalys
Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts, där en jämförelse gjorts
mellan stadens leverantörsreskontra för 2020 och avtalskatalogen i staden. Syftet med
genomförandet av en registeranalys är att erhålla en översiktlig bild kring vilka
leverantörer som har avtal/är upphandlade och vilka leverantörer som är
direktupphandlade.
För de leverantörer som enligt registeranalysen saknas i avtalsdatabasen har en
bedömning gjorts huruvida de är upphandlingspliktiga eller inte. Inköp som är
undantagna eller inte omfattas av upphandlingslagarna är, bland annat, interna köp26
samt, under vissa förutsättningar, köp från andra myndigheter27.
Resultat analys av direktupphandlingar
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har tio stickprov av
direktupphandlade köp över 100 000 kronor analyserats med resultatet som visas i
tabell 1.
Tabell 1: Resultat analys av direktupphandlingar. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter

Antal JA

Andel JA (%)

Har 3 leverantörer tillfrågats?

5

50%

Har kontroll av skatter/avgifter gjorts?

10

100%

Är direktupphandlingen tillräckligt
dokumenterad?

6

60%

Är fakturan tillräckligt specificerad?

10

100%

Är beslutattest utförd av korrekt person?

10

100%

26
27

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 11-16
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 17-18
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Finns bilagor eller beställning som
underlag för inköpen?

7

70%

Samtliga kontrollpunkter

48

80%

3.1.2 Bedömning
Revisionsfråga: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
Bedömning: Delvis
Publicerade upphandlingar
De tre publicerade upphandlingarna bedöms i stor utsträckning vara utförda i enlighet
med lagstiftning och kommunens regler. En notering kan göras att
upphandlingsverktyget används för de tre upphandlingarna men används inte fullt ut,
vilket ökar risken för både anbudsgivare vid anbudsgivning och för staden vid
utvärdering. Vidare kan en viss brist vad gäller konkurrens i upphandlingarna noteras.
Slutligen ska två personer enligt lag delta i anbudsöppningen, vilket inte framgår av
underlagen revisionen tagit del av.28
Direktupphandlingar
Som nämnts ska den upphandlande myndigheten vid beräkning av direktupphandlingar
beakta alla varor och tjänster som myndigheten gjort under ett räkenskapsår. Överstiger
en upphandling direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor kan detta innebära att
det rör sig om en otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar är ett
tillsynsområde för Konkurrensverket och ses som en “särskilt allvarlig överträdelse” och
kan resultera i upphandlingsskadeavgift.29
Stickprovet visar att det lagstadgade dokumentationskravet för direktupphandlingarna i
intervallet 100 000-615 312 kronor följs för sex av tio upphandlingar. Det innebär att trots
att det finns ett gediget material att ta del av på intranätet saknas tillräcklig
dokumentation för fyra av tio upphandlingar. Vidare noteras att konkurrensen enbart
tillvaratas i hälften av de tio stickproven.

3.2 Ändamålsenliga ramavtal
Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3.2.1 Iakttagelser
Varje nämnd ansvarar för sitt inköpsbehov. Vidare ska upphandlingsenheten löpande ta
fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive nämnd, vilket sker varje år i
samband med årsbokslutet. Målet är minst 80% och de två senaste åren har
leverantörstroheten legat runt 82-83%.

28
29

Upphandlingsenheten uppger dock att de ska se över processen så att det skriftliga protokollet innehåller två namn.
Konkurrensverket
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Resultat registeranalys
I registeranalysen framkommer att inköpen inom kommunen fördelar sig enligt tabell 2
vad gäller omsättning per leverantör.
Tabell 2: Inköpsvolym uppdelat i sex olika intervaller och hur många leverantörer respektive värdet i SEK.

Inköpsvolym

Leverantörer

Andel
leverantörer %

SEK

Andel SEK %

> 5 000 000

18

1,9%

170 820 399

47,7%

1 000 001-5 000 000

50

5,2%

99 211 916

27,7%

500 001-1 000 000

46

4,8%

33 163 573

9,3%

100 001-500 000

180

18,9%

40 943 422

11,4%

50 001-100 000

90

9,4%

6 525 828

1,8%

< 50 000

570

59,7%

7 511 014

2,1%

Summa

954

100,0%

358 176 152

100 %

3.2.2 Bedömning
Revisionsfråga: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
Bedömning: Ja
Registeranalysen ger ett resultat där över 75% av totala inköp görs i de två översta
intervallen vilket tyder på att ramavtal som täcker verksamhetens behov till stor del
finns.
Det är viktigt att komma ihåg att det är verksamheten som har ett behov och som enligt
stadens regler ska ta upp upphandlingsbehov till nämnd för beslut. Nämnden och
fullmäktige beslutar om upphandlingen ska genomföras. Om en upphandling berör flera
förvaltningar ska beslutet tas av kommunstyrelsen. En parallell kan här göras till
diskussionen om nämnder som egna myndigheter.
Det är centralt i hela upphandlingsprocessen att verksamheten anmäler ett
upphandlingsbehov i god tid. Varje nämnd upprättar en upphandlingsplan för de
kommande tre åren som beslutas av politiken varje år. Det har blivit bättre med tiden i
staden att upphandlingsbehov anmäls i ett tidigt stadie och de flesta chefer kontaktar
upphandlingsenheten i god tid före hjälp önskas. Det ges även en signal i
avtalskatalogen när ett nytt ramavtal ska handlas upp, men det finns andra former av
behov som kan vara svåra för enheten att förutspå. Det finns en risk att upphandlingen
inte blir klar i tid vilket kan resultera i otillåten direktupphandling. Som påpekats tidigare
är bristande framförhållning inget giltigt skäl till direktupphandling. En annan risk är att
upphandlingen av tidsbrist inte genomförs tillräckligt nogsamt vilket riskerar att avtalet
sedan inte motsvarar verksamhetens behov.
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3.3 Avtalsefterlevnad
Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?
3.3.1 Iakttagelser
I stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår att kommunens anställda ska följa de
avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös
avtalspartner. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Upphandlingsenheten finns som ett stöd, de får bland annat
notis om när ett avtal håller på att gå ut.
Upphandlingsenheten är ansvariga för löpande kontroller av att leverantörer exempelvis
betalar skatt. Kontroller som exempelvis att fakturering sker enligt avtal och att tjänster
och varor som levereras är enligt avtal är beställarens ansvar.
Resultat ramavtalsanalys
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har ett stickprov av nio köp från tre
olika upphandlade ramavtalsleverantörer analyserats med resultatet som redovisas i
tabell 3.
Tabell 3: Resultat ramavtalsanalys. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter

Antal JA

Andel JA (%)

Omfattas köpet av avtal?

9

100%

Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal? Ej tillämpligt

-

Är fakturerade priser i enlighet med avtal?

6

100%

Är fakturan tillräckligt specificerad?

9

100%

Har kontroll av skatter och avgifter gjorts?

9

100%

Är beslutsattest utförd av korrekt person?

9

100%

Samtliga kontrollpunkter

42

100%

I analysen av stickprov framkommer att nio av nio inköp omfattas av aktuellt ramavtal.
Av de nio stickproven är det dock bara sex fakturor där vi kunnat kontrollera att det
fakturerade priserna är i enlighet med det aktuella avtalet. Detta då det inte går att
utläsa på fakturorna eller fakturaspecifikationerna att fakturerade priser är i enlighet med
avtal. Enligt verksamheten görs stora mängder inköp varje månad på ramavtalet, allt
från större reparationer till exempelvis byte av en lampa. Det är beställarens och
attestanternas ansvar att kontrollera att de fakturerade priserna är i enlighet med
ramavtalet. I ramavtalet framgår att är beräknade kostnader för att åtgärda fel upp till
och med 5 000 kr behöver inte kommunens godkännande inhämtas.
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Kontrollpunkt Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal är ej tillämplig i detta fall.
Hur avrop sker regleras inte i ramavtalen. Det ena ramavtalet är ett entreprenadavtal
och där sker inga avrop. Det andra är ett ramavtal för tvätteritjänster där tvätt hämtas
enligt ett schema och där sker därför inte heller några avrop. Det tredje ramavtalet rör
driftteknisk förvaltning. För det ramavtalet hålls månatliga möten där det bestäms vad
som behöver beställas, avrop sker därför inte heller på detta ramavtal.
3.3.2 Bedömning
Revisionsfråga: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?
Bedömning: Ja
Avvikelser finns på en av kontrollpunkterna, Är fakturerade priser i enlighet med avtal.
Enligt verksamheten är det beställarens och attestanternas ansvar att kontrollera detta.
Vi har inte kunnat kontrollera det på ett av ramavtalen och därför blir det en avvikelse.
Utöver denna kontrollpunkt har inga avvikelser påvisats i stickprovet.
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4. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

4.1 Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

4.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

1. Sker inköp i enlighet
med lagstiftning och
kommunens regler?

Delvis
Dokumentationsplikten för
direktupphandlingar följs inte i
tillräcklig utsträckning och
konkurrens tillvaratas inte.

2. Finns ramavtal som
täcker verksamhetens
behov?

Ja
Inköp görs i stor utsträckning
från leverantörer vars
omsättning hos kommunen
överstiger en miljon kronor
vilket tyder på att ramavtal
som täcker verksamhetens
behov till stor del finns.

3. Är efterlevnaden och
uppföljningen av avtal
tillfyllest?

Ja
Det är ett konstaterande i
analysen av stickproven att
följsamheten till avtal är
tillräcklig.
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2021-09-28

Carin Hultgren
___________________________

Fredrik Flodin
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

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 från den 25 februari 2021. 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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Granskning av
föreningsbidrag
Vaxholms stad

Revisionsrapport
Maj 2021

Projektledare
Ida Pelli
496

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande
av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns
förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av
bidrag till föreningar.
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om
dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda
bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella
bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till
föreningar inte är tillräcklig.
Bedömningen är en sammanfattning av de för granskningen
uppställda revisionsfrågor som redovisas på följande sidor.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

1. Finns dokumenterade riktlinjer

Delvis

och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalning av
föreningsbidrag?

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut
som en kompensation till föreningen.

2. Finns kontroller som säkerställer

Delvis

att utbetalningar sker till rätt
förening och i enlighet nämndens
beslut?

Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a.
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har
den kontrollen.

3. Omfattar kontrollerna uppföljning

Delvis

av att utbetalda föreningsbidrag
används till det ändamål som de
beviljats för?

Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

4. Redovisas uppföljning och

Nej

återrapportering av bidrag till
nämnden?

Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid

Nej

utbetalning av föreningsbidrag?
Görs någon uppföljning av detta
perspektiv?

Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till
specifika krav.

6. Finns särskilda regler,

Nej

målsättningar etc avseende
jämställdhetsfrågor kopplade till
bidragsgivningen?

Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a.
jämställdhet.
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Sammanfattning, forts.

Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:
●
●
●
●

●

Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för
ansökan om bidrag.
Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.
Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på
återrapportering.
Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av
bidrag/-stöd.
Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd.
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Rekommendationer

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:
●
●
●
●
●

Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.
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Inledning
Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt
antagna riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga
riktlinjer och policys. Av dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med
beviljad ansökan.
En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande intern kontroll på området medför ökad risk för
oegentligheter och i förlängningen förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.
Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning i form av en kartläggning av stadens hantering av föreningsstöd och
genomgång av styrande dokument.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern
kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.
Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen:
•
•
•
•
•
•

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet nämndens beslut?
Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta perspektiv?
Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021
PwC

504

Maj -2021
9

Inledning
Revisionskriterier
Kommunens riktlinjer och regler inom området.
Kommunen mål avseende jämställdhetsperspektivet.
Avgränsning
Granskningen omfattar revisionsfrågorna på föregående sida. Granskningen omfattar inte någon fördjupad granskning/verifiering av efterlevanden till
riktlinjer och rutiner i specifika bidrag.
Metod
Förstudien har genomförts genom insamlande av styrande och stödjande dokument, samt insamling av uppgifter kring ekonomi och statistik. En
sammanställning av underlag återfinns i bilagan.
Intervjuer har skett med följande funktioner:
-

Fritidschef
Gatu- och parkchef
Kulturansvarig
Bibliotekschef
Administratör
Ungdomssamordnare
Tf enhetschef utveckling och stöd
Utförarchef

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapportens innehåll.
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Granskningsresultat
Vaxholms stads bidragsorganisation
Vaxholm stad har ett antal olika bidrag och stöd till föreningar. Dessa hanteras av flera olika nämnder, där teknik-, fritid- och kulturnämnden (TKFN) hanterar
merparten av bidragen. Dock finns även viss bidragshantering på socialnämnden och även i mindre omfattning på barn- och utbildningsnämnden.
Av Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18, framgår att nämnden ansvarar för bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur, fritidsoch idrottssektorn. Det finns även ett kulturstipendium som fördelas ut en gång per år. Av Sammanställning bidrag 2021 framgår exempelvis att bidrag betalats ut
till Vaxholm Roddförening och Vaxholm scoutkår. För kulturbidrag framgår av Sammanfattning kulturbidrag 2020 att tex Fästningsmuseet och Kulturum beviljats
medel.
I Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18, framgår att nämndens ansvar utifrån tex socialtjänstlagen. Av intervjuer framgår att nämnden förvaltar
föreningsbidrag för organisationer som har bärighet på nämndens uppdrag. I tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25, framgår bland annat att
föreningar såsom BRIS, Brottsofferjouren och SPF seniorerna i Vaxholm tar del av bidrag från socialnämnden.
I Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18, framgår att ansvar för bla aktivitetsansvar och fritidsverksamhet. Av intervjuer framgår att
nämndens förvaltning administrerar ersättningar till föreningar som genomför lovaktiviteter. Vi noterar att ersättning till dessa föreningar inte är sökbara
föreningsbidrag, utan enligt intervjuer ges som en arvodeskompensation till de föreningar som genomför aktiviteter. Av underlaget Poster lovaktiviteter 2020-2021
framgår att ersättning bla betalats ut för sommarlovsaktiviteter i vattenskidor, golf och kanot.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
Iakttagelser
Nämnden för teknik, fritid och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår bestämmelser för kommunala bidrag som fördelas till ideella idrotts- och friluftsföreningar. Av regeln framgår bla att bidragen
syftar till att skapar förutsättningar för ett rikt och varierat fritidsutbud. Enligt regeln får endast ideella föreningar som är registrerade hos Vaxholm stad ansöka om bidrag. Utöver
det finns krav på bla minst antal medlemmar, och att de medlemmar som bor i kommunen utgör grund för att beräkna bidraget. Det finns primärt tre typer av bidrag och
specifika ansökningsblanketter som ställer upp krav för respektive bidragstyp.
Aktivitetesbidrag kan betalas ut till förening/organisation för aktiviteter som genomförs enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet. Det betyder en
ledarledd sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7 - 20 år, under minst en timme. Föreningen ska enligt kraven föra närvaro på särskilda närvarokort, vilka ska
arkiveras i minst fyra år. Ansökan kan göras två gånger per år, inför kommande termin. Bidragssumman består av en fast summa på 25 kr/verksamhetstillfälle.
Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om antal sammankomster, antal deltagare och tidsperiod. Det finns också ett vänortsbidrag som riktar sig till
föreningsmedlemmar som genomför utbyte med stadens två vänorter. Ansökan ska bla innehålla information om vänorganisation samt plats, tid och anledning till utbytet.
Ansökan kan göras löpande under året. Av intervjuer framgår att samtliga föreningar som söker om föreningsbidrag också blir beviljade stöd. Det har därför inte funnits behov
av tex riktlinjer för prioritering. De regler för bidrag som finns uppges utgöra ett tillräckligt stöd för beslut om fördelning, även om det tex först diskussioner om ev justering av de
fasta summorna.
Utöver ovan nämnda bidrag kan föreningar också ansöka om “övriga bidrag”, exempelvis start av förening. Det framgår vidare av intervjuer att övriga bidrag kan sökas för
diverse ändamål, och att fördelningen av dessa sker efter att övriga bidrag fördelats. Den kvarvarande summan för de föreningar som sökt övriga bidrag fördelas då utifrån hur
förvaltningen bedömer behovet, enligt intervjuer, tex utifrån hur många övriga föreningar som ansökt och om de beviljats stöd tidigare. Det saknas nedtecknade riktlinjer som
beskriver hur fördelning av övriga bidrag ska ske.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av
föreningsbidrag?
Iakttagelser
Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.
Lokalbidrag ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal om kommunala lokaler och anläggningar inte finns, eller om det finns särskilda skäl. Lokalbidrag kan också
betalas ut om föreningen har en egen lokal när kommunala lokaler inte finns att tillgå. Några av kraven för att få lokalbidrag är att att anläggningen/lokalen används för
föreningsverksamhet och att eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag i samband med årsredovisningen. Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om
lokalen, tex storlek, nyttjandegrad och specifikation av bidragsgrundande kostnader såsom hyra och vatten. Enligt intervjuer kan föreningar få ut maximalt 30% av ansökt
summa för lokalbidrag. Ansökan görs en gång per år.
Vaxholm delar även ut kulturbidrag för att främja kulturaktiviteter. Av underlaget Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framkommer dels en beskrivning av
att tex samverkan mellan kulturarrangörer stimuleras. Av bidragsbestämmelserna framgår att kulturstöd särskilt ska riktas till aktiviteter/verksamheter som dels är i enlighet
med Vaxholms stads kulturprogram, och dels de som riktar sig till barn och ungdomar eller äldre. Av ansökningsblanketten ska bland annat konstform, målgrupp och
beskrivning av projektet fyllas i. Ansökan om kulturbidrag görs en gång per år. Det finns även ett kulturstipendium som delas ut årligen, där det av information på hemsidan
Stöd, bidrag och stipendier framgår att bidraget bla syftar till att stödja/uppmuntra personer eller grupper med konstnärlig begåvning som är födda, uppvuxna eller bosatta i
Vaxholm stad. Ansökan om stipendium görs en gång per år.
Av intervjuer framgår att riktlinjerna är ett tydligt stöd för att tex göra prioriteringar av bidragsansökningar. Ett urval görs av kulturansvarig, tillsammans med
stadsbyggnadschef samt administratör, utifrån bestämmelserna. Samråd sker även med Vaxholms kulturråd, som består av representanter från kulturföreningar och
kommunen, för både bedömning av kulturbidrag och stipendiefördelning. För kulturstipendium framgår att personer som precis påbörjat högre kulturella utbildningar är
prioriterade, men att detta inte är en nedskriven rutin.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av
föreningsbidrag?
Iakttagelser
Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämndens föreningsbidragen bland annat syftar till att främja
föreningarnas förutsättningar att erbjuda aktiviteter/verksamheter som komplement till socialtjänstens verksamhet. Av riktlinjen framgår villkor för bidragen, bland annat att
föreningen ska ha verksamhet som riktar sig till en grupp som är relevant för socialnämndens ansvarsområde. Ansökan ska innehålla bla organisationsnummer, en
beskrivning av föreningens mål/inriktningar, information om antal medlemmar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.
För bedömning vid fördelning av medel finns en beskrivning av vilka faktorer som beaktas, bland annat antal medlemmar. Enligt intervjuer gör förvaltningen ett förslag
utifrån riktlinjerna, i dialog med socialnämndens presidium, inför att förslaget går till nämnden för beslut. Vidare framkommer av intervjuer att det är samma föreningar som
årligen ansöker om bidrag och att samtliga som söker också får bidrag. Det har därför inte funnits behov av tydligare riktlinjer för exempelvis urval.
Barn- och utbildningsnämnden
Av Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021, framgår att utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd ansvarar för att erbjuda
hälsofrämjande och socialt stödjande aktiviteter, vilket inbegriper exempelvis lovaktiviteter. Enligt intervjuer sker kontakt med föreningar, samt vissa privata utförare, för att
anordna aktiviteter under loven.
Enligt intervjuer går kommunen för planering av sommarlovsaktiviteter ut till samtliga föreningar i kommunen, och ett antal privata utförare, för att se intresset av att anordna
aktiviteter. De föreningar som ordnar aktiviteter har möjlighet att få arvode för utförd aktivitetet. Fördelningen av arvode sker, enligt intervjuer, utifrån bla antal som deltar på
aktiviteten och antal tillfällen. Dock finns inga nedtecknade riktlinjer eller rutiner för hur arvoden ska beräknas eller betalas ut. Vi noterar också att det inte är föreningar som
ansöker om bidrag, utan att de arvoden som betalas ut enligt intervjuer är i form av en kompensation till föreningen. För de privata utförarna sker betalning utifrån de antal
platser kommunen har bokat, och hanteras som en direktupphandling. Det ligger utanför denna gransknings område att granska förfarandet för direktupphandlingar av
lovaktiviteter.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av
föreningsbidrag?
Bedömning
Revisionsfråga 1: Delvis.
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för TKF
nämnden är daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag som ställer upp riktlinjer och rutiner.
Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar
riktlinjer för utbetalning av ersättning till föreningar, dock föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut som kompensation till föreningen.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens
beslut?
Iakttagelser
Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna en redovisning av bidraget. Det saknas riktlinjer för kontroller av
utbetalning av bidrag. Av TFK nämndens Internkontrollplan 20201, 2020-09-30, framgår ingen kontroll som är specifikt kopplad till utbetalning av föreningsbidrag. Dock är
en identifierad risk “Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning,
samt att utbildning ska genomföras med bla nya chefer. Det är ekonomicontrollern som ansvarar för kontrollen. Enligt intervjuer sker kontroller av på samma sätt som
övriga utbetalningar, och hanteras av ekonomicontroller.
Av Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06, framgår att tex gatu- och parkchef har delegation att besluta om samtliga frågor som hanteras
av tekniska enheten med undantag som uppges i en förbehållslista. Det framgår vidare att stadsbyggnadschef får besluta i ärenden som avser kultur och biblioteksfrågor. I
Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-11-25, framgår exempelvis att bidrag till föreningar är delegerat till handläggande
tjänsteperson. Enligt intervjuer delges inte utbetalning av bidrag nämnden, tex genom de Sammanställning bidrag, som vi tagit del av. Nämnden uppges få information om
utbetalning utifrån den ekonomirapportering som görs i exempelvis delårsrapporter och årsredovisning.
Gällande utbetalning av kulturbidrag framgår det av Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, att redovisning av projekt ska göras senast två månader efter
att projektet avslutats. Det saknas riktlinjer för kontroller av utbetalt bidrag. Enligt intervjuer görs en utanordning av administratör inför utbetalning av kulturstöd, som sedan
hanteras av stadsbyggnadschef och ekonomicontroller. Det sker ingen ytterligare kontroll för utbetalning av föreningsbidrag. Enligt intervjuer delges inte utbetalningar av
kulturbidrag till nämnden, tex genom den Sammanfattning kulturbidrag 2020, som vi har tagit del av. Av riktlinjerna framgår att stödet omedelbart ska återbetalas om
verksamheten som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt. Enligt intervjuer har det inte skett att kommunen återkrävt medel.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens
beslut?
Iakttagelser
Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna in bla årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för kontroll av utbetalning av bidrag.
Av intervjuer framgår att kontroller för utbetalning sker av ekonomienheten. Av socialnämndens Internkontrollplan 2021 framgår dock samma identifierade risk som för TFK
“Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning. Det finns dock inga
specifika kontrollmoment för utbetalning av föreningsbidrag.
Enligt Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17, saknas information om bidrag till förening och hur detta ska återrapporteras. Enligt intervjuer fattar dock nämnden
beslut om fördelning av bidrag, och får då information om föreslagen fördelning och tänkt utbetalning, exempelvis genom tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021,
20201-02-25. Av tjänsteutlåtande Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13, framgår att nämnden i år tagit beslut om att frångå principen om att årsmöte
ska ha hållits inför utbetalning av bidrag. Detta beror på att pandemin gjort det svårt för flera föreningar att hålla årsmöte enligt plan. Beslutet inkluderar att även om
föreningsbidrag betalas ut ska föreningen inkomma med handlingar från årsmötet snarast, då föreningen annars blir återbetalningsskyldig. Enligt intervjuer har nämnden inte
hittills gjort något krav på återbetalning av bidrag.
Barn- och utbildningsnämnden
Enligt Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27, saknas information om ersättning till föreningar och hur detta ska återrapporteras. Av
Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021 framgår ett mål om budget i balans, men i övrigt saknas information om kontroll av utbetalningar till
föreningar. Enligt intervjuer sker själva utbetalningen av ekonomiavdelningen på förvaltningen. Dock sker alltid en dialog mellan förvaltningen som beslutar om fördelning av
medel och ekonomiansvarig, för att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt förening. En gång per termin sker även en avstämning med ekonomiansvarig, där
utbetalningar gås igenom i detalj och stäms av mot budget.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens
beslut?
Bedömning
Revisionsfråga 2: Delvis.
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion,
där kontrollmoment för bla attestregler även följs upp för både TFK-nämnden och socialnämnden. Det saknas en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med
ekonomifunktionen för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har den kontrollen.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de
beviljats för?
Iakttagelser
Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna in en redovisning. För samtliga bidrag gäller att föreningen ska lämna
in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, firmatecknare samt verksamhetsplan till tekniska avdelningen omedelbart efter varje årsmöte. Vi har också
tagit del av blanketten Lokalbidrag redovisningsblankett, där föreningen ska fylla i tidsperiod samt specifikation av de bidragsgrundande kostnaderna tex hyra, arrende och
el- och uppvärmningskostnader. Av underlaget framgår inte när redovisning av lokalbidrag ska göras. Av intervjuer framgår att det inte finns något krav på redovisning av
aktivitetsbidrag eller vänortsbidrag. Det framgår att kontrollerna inte är nedtecknade, men att en löpande dialog sker med föreningarna. Redovisning av lokalbidrag
diarieförs. Ett nytt system för bla lokalbokning och bidragsansökningar ska dock startas upp till augusti, där det blir möjligt att begära in ytterligare underlag från
föreningarna.
I blanketten Redovisning av kulturbidrag ska en beskrivning göras av om projektet/verksamheten har genomförts som planerat, och om inte efterfrågas en beskrivning av
varför. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redovisning, information om geografisk spridning, information om publik/deltagare, typ av konstform och hur
projektägaren arbetat för att nå den planerade målgruppen. Enligt intervjuer följer förvaltningen upp att återrapporteringen kommer in, och att det ibland kan krävas
påminnelser till projektägaren för att få in underlaget. Samtliga inkomna redovisningar diarieförs.

Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021
PwC

515

Maj -2021
20

Granskningsresultat
Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats
för?
Iakttagelser
Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna uppgifter om bla
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för hur redovisning av tex lämnat bidrag ska göras om
föreningen inte ansöker om bidrag nästkommande år. Enligt intervjuer sker dialoger med ca 5-6 föreningar återkommande, ca fyra gånger per år, där det finns möjlighet att
prata med föreningarna om deras verksamhet. I övrigt sker kontroller, som beskrivet i Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde,
2016-05-17, utifrån föregående års verksamhetsberättelse och övrigt underlag som lämnas in i samband med ansökan. Där kontrolleras, enligt intervjuer, bland annat antal
möten, antal medlemmar och att samtliga underlag som krävs är inskickade.
Barn- och utbildningsnämnden
Enligt intervjuer sker en muntlig uppföljning med de föreningar som genomför lovaktiviteter. Detta är inte systematiserat och och dokumenteras inte. Dock gör förvaltningen
en egen utvärdering utifrån dialogerna, tex Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020. Inga kontroller eller krav på tex rapportering kommuniceras ut till föreningarna, dock ska
föreningarna rapportera hur många som deltagit på aktivitetet då betalning till föreningen sker först efter genomförd aktivitet. Vi noterar att det av intervjuer framgår att ett
nytt system som möjliggör enkäter ska börja användas, och att det finns planer på att skicka ut enkäter till både föreningar och ungdomar/barn som tar del av aktiviteterna
för att bättre följa upp arbetet.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de
beviljats för?
Bedömning
Revisionsfråga 3: Delvis.
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och tex krav på återrapportering. Vissa bidragstyper inom
TFK saknar krav på redovisning, och för socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om bidrag, vilket gör det svårt
att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte
är systematiserat eller dokumenterat.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Iakttagelser
Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av de riktlinjer vi har tagit del av, tex Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, samt Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår inte att föreningsbidrag eller
kulturbidrag ska följas upp av nämnden. Av intervjuer framgår att förslag till stipendieutdelning presenteras till, och beslutas av, nämnden. Ordförande i nämnden får, enligt
intervjuer, ta del av förslag till utdelning av kulturbidrag, men att besluten därefter sker på delegation. När besluten är fattade får nämnden ta del av Sammanställning
kulturbidrag 2020 i efterhand, enligt intervjuer. Vi har också tagit del av Sammanställning bidrag för åren 2019-2021. Där framgår typ av bidrag, förening, aktnummer, beviljad
summa, utbetald summa, antal verksamhetstillfällen för aktivitetsbidrag samt noteringar om vad bidraget avser för vissa “övriga bidrag”. Av intervjuer framgår att detta inte
rapporteras till nämnden som helhet, men att det indirekt följs upp genom tex årsredovisning och ekonomiuppföljning. Det framgår också att förslag om utbetalning av “övrigt
bidrag” går till nämnden för beslut, om någon förening ansökt om en större summa. I övrigt uppges inte nämnden ha efterfrågat någon uppföljning av bidragen.
Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämnden fattar beslut om tilldelning av bidrag. Dock framgår inte av
riktlinjerna hur uppföljning och återrapportering av tex genomförd verksamhet ska rapporteras till nämnden. Enligt intervjuer sker en dialog med nämndens presidium utifrån
förvaltningens förslag om bidragsfördelning för kommande år, inför att nämnden fattar beslut om fördelning. Dialogen inkluderar, enligt intervjuer, bla genomgång av
föreningarnas verksamhetsberättelse från föregående år.
Barn- och utbildningsnämnden
Det saknas riktlinjer som beskriver hur nämndens stöd i form av ersättning för lovaktiviteter till föreningar ska följas upp och redovisas. Av intervjuer framgår att det inte sker
någon sammanställd rapportering till nämnden av den uppföljning som görs av lovaktiviteterna, men att detta ingår i den återrapporering som görs i samband med
verksamhetsberättelse i årsredovisning. Nämnden uppges inte heller ha efterfrågat någon återrapportering av ersättning till föreningar och uppföljning av lovaktiviteterna.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Bedömning
Revisionsfråga 4: Nej.
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon nämnd. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva
fördelningen, dock inte rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 5: Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta
perspektiv?
Revisionsfråga 6: Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?
Iakttagelser
Av artikeln Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19, framgår att vaxholm ingår i ett projekt (Modellkommuner för jämställdhetsintegrering) tillsammans med andra
kommuner/regioner och SKR för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det innebär att kommunerna i projektet systematiskt ska jämföra arbetssätt, sk benchmarking, för att
stärka förutsättningarna att erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser. Det framgår vidare av artikeln att Vaxholm arbetar med
hållbarhet inom Agenda 2030 vilket bland annat inkluderar mål 5 om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt information från intervjuer med kommunen är en
övergripande strategi under framtagande som ska utgå från de globala målen i Agenda 2030, vilket inkluderar jämställdhetsmålet. Det har, enligt kommunen, funnits en
policy för social hållbarhet som inte längre är aktuell. I dagsläget saknas det riktlinjer kring jämställdhet för utbetalning av föreningsbidrag.
Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår inte några riktlinjer för jämställdhet kopplat till bidragen. Enligt intervjuer saknas det riktlinjer för detta perspektiv som berör
föreningsbidrag/kulturbidrag som administreras av TFK nämnden. Viss uppföljning görs dock av andelen utövare inom föreningarna uppdelat på män/kvinnor och
flickor/pojkar, och i fördelning av övrigt bidrag uppges jämställdhet beaktas i fördelningen. I Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår att “en jämn
fördelning mellan män och kvinnor bör eftersträvas bland såväl utövare som publik”. Av intervjuer framkommer att detta är något som tas hänsyn till vid fördelning av bidrag
och stipendium, men att det saknas en dokumenterad uppföljning.
Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår inte några regler kring jämställdhet kopplat till föreningsbidragen. Av
intervjuer framgår att det inte är något som särskilt tas hänsyn till vid bidragsgivning.
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Granskningsresultat
Revisionsfråga 5: Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta
perspektiv?
Revisionsfråga 6: Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?
Iakttagelser
Barn- och utbildningsnämnden
Av intervjuer framgår att det saknas riktlinjer för fördelning av ersättning utifrån jämställdhetsperspektivet. Det framgår av intervjuer att det finns planer på att, genom det nya
enkätverktyg som nämnts tidigare, även fånga upp könsuppdelad statistik för tex lovaktiviteter. Enligt intervjuer finns en koppling mellan indikatorerna i verksamhetsplanen
till mål inom Agenda 2030, som följs upp i systemet Stratsys. Dock finns det för år 2020 endast för verksamhetsplanen för fritidsgården. Detta kommer dock, enligt intervjuer,
att tydliggöras i verksamhetsplanen för år 2021 där tex målet om att anordna lovaktiviteter tex ska kopplas till Agenda 2030 målen om jämställdhet samt hälsa och
välbefinnande.

Bedömning
Revisionsfråga 5: Nej.
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad
statistik, men inte kopplat till specifika krav.
Revisionsfråga 6: Nej.
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men
detta är inte reglerat eller systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom Agenda 2030, men det är inte specifikt
kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bla jämställdhet.
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Granskningsresultat - fördjupning
Iakttagelser
Vaxholms hembygdsförening: Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden gäller fn från 1
februari 2008 tom 31 januari 2033. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare upplåtelseavtal daterat 5 oktober 1970. Ersättning för nyttjanderätten utgår inte, enligt avtalet.
Föreningen får inte överlåta nyttjanderätten, utan skriftligt medgivande från Vaxholm stad. Dock får föreningen hyra ut samkvämsutrymmen och kök i huvudbyggnaden samt
bostadshuset. Avtalet är undertecknat av kommunchef samt föreningens ordförande.
Lions Club Vaxholm: Föreningen har ett hyreskontrakt för lokal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden är från 1 januari 2011 tom
31 december 2015, dock förlängs avtalet med 1 år om det ej sägs upp. Av hyresavtalet framgår bla hyra samt vilka kostnader, tex för uppvärmning och el, som hyresvärd
respektive hyresgäst står för. Hyresgästen har rätt att, efter skriftligt godkännande av hyresvärden, upplåta delar av Kruthuset för möten etc. Det framgår inte att avtalet är
undertecknat.
Blynäsvikens båtklubb:Föreningen har två avtal med kommunen, ett avtal om nyttjanderätt för båtuppläggning vintertid och ett avtal om lägenhetsarrende för användning
som småbåtshamn samt båtuppläggning. Avtalsperioden för nyttjanderätt gäller för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. Om avtalet inte sägs upp inom 36
månader före nyttjanderättstidens utgång förlängs avtalet med tre år, med samma uppsägningstid. Avtalsperioden för lägenhetsarrende är 1 januari 2019 tom 31 december
2033, med tre års uppsägningstid där avtalet förlängs med 5 år i taget om det inte sägs upp. Av avtalen framgår tex kostnader, ansvarsfördelning för underhåll. Avtalet är
undertecknat av kommunens markförvaltare och tf ordförande i Blynäsvikens båtklubb.
Det framgår att nyttjanderättshavaren inte för överlåta avtalet, eller helt- eller delvis upplåta området i andra hand. Dock framgår i avtal om lägenhetsarrende att upplåtelse i
andra hand är tillåtet för båtplatsupplåtelser.
Waxholms Golf AB: Avtal om anläggningsarrende finns med kommunen. Avtalet administreras av tekniska avdelningen. Avtalsperioden är 14 februari 2014 tom 31
december 2034. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare avtal med Waxholms Golfklubb.Det framgår att arrendatorn inte är berättigad lokal- eller driftsbidrag från kommunen
för verksamhet inom området. Avtalet reglerar bland annat arrendeavgift samt vilken verksamhet som får bedrivas på området. Arrendatorn får, vid skriftlig godkännande av
fastighetsägaren, överlåta utförande av verksamhet som faller inom ramen för ändamålet med arrendet, samt hyra ut lokaler och tillhörande mark. Avtalet är undertecknad av
chef för tekniska enheten samt representant från Waxholms Golf AB, titel framgår ej.
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3

Samlad bedömning
och rekommendationer

523

Samlad bedömning

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om
hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

1. Finns dokumenterade riktlinjer

Delvis

och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalning av
föreningsbidrag?

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut
som en kompensation till föreningen.

2. Finns kontroller som säkerställer

Delvis

att utbetalningar sker till rätt
förening och i enlighet nämndens
beslut?

Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a.
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har
den kontrollen.

3. Omfattar kontrollerna uppföljning

Delvis

av att utbetalda föreningsbidrag
används till det ändamål som de
beviljats för?

Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

4. Redovisas uppföljning och

Nej

återrapportering av bidrag till
nämnden?

Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid

Nej

utbetalning av föreningsbidrag?
Görs någon uppföljning av detta
perspektiv?

Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till
specifika krav.

6. Finns särskilda regler,

Nej

målsättningar etc avseende
jämställdhetsfrågor kopplade till
bidragsgivningen?

Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a.
jämställdhet.
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Sammanfattning, forts.

Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:
●
●
●
●

●

Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för
ansökan om bidrag.
Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.
Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på
återrapportering.
Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av
bidrag/-stöd.
Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd.
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Rekommendationer

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:
●
●
●
●
●

Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.
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4

Bilagor

529

Bilagor
Referenslista

Kommungemensamma underlag
•
•
•

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad,
2019-02-18
Riktlinjer för internkontroll Vaxholmd stad, 2019-02-07
Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19 (artikel)

Teknik, fritid och kulturnämnden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll för år 2021
Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18
Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06
Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och
kultur, 2020-11-25
Regel för bidragsgivning, 1998-01-01
nternkontrollplan 2021, 2020-09-30
Sammanställning bidrag för åren 2019-2021
Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09
Kulturstipendium 2020, 2020-08-27 (Tjänsteutlåtande)
Sammanfattning kulturbidrag 2020
En presentation av Kulturrådet i Vaxholmd stad, 2018-08
Utdrag av information från hemsidan: Stöd, bidrag och stipendier samt Bidrag
och stöd till föreningar
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Bilagor
Referenslista

Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.
Blanketter:
•
Ansökan om lokalbidrag
•
Ansökan om aktivitetsbidrag
•
Ansökan om vänortsbidrag
•
Ansökan om kulturbidrag
•
Redovisning kulturstöd
•
Redovisning lokalbidrag
Socialnämnden
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll för år 2021
Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18
Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17
Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde,
2016-05-17
Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25 (Tjänsteutlåtande)
Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13
Internkontrollplan 2021
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Bilagor
Referenslista

Barn- och utbildningsnämnden
•
•
•
•
•
•

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18
Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021
Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27
Verksamhetsbeskrivning ungdomsverksamheten i Vaxholm, 2020-09-14
Poster lovaktiviteter 2020-2021
Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020

Särskild fördjupning, avtal:
•
•
•
•
•

Avtal om anläggningsarrende, Golfbanan
Hyreskontrakt för lokal, Lions Club Vaxholm
Nyttjanderättsavtal, Vaxholms Hembygdsförening
Avtal om lägenhetsarrende, Blynäsvikens båtklubb
Avtal om nyttjanderätt, Blynäsvikens båtklubb
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Uppföljande granskning
Vaxholms stad
Januari 2021

Carin Hultgren

Revisionsrapport
534

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
uppföljande granskning av vilka åtgärder som kommunstyrelsen och berörda nämnder
vidtagits med anledning av de tidigare granskningarnas resultat och lämnade
rekommendationer. Uppföljningen omfattar följande granskningar som ursprungligen
genomfördes 2019:
-

Nämndernas kontroll av privata utförare
Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna
vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande
dokument samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll. Vidtagna åtgärder
bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av privata
utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende
underhåll bedöms vara relevanta, men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta
fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattning av
stadens underhållsbehov.
I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan anses vara
tillräckliga.
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna i Vaxholm stad granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt
genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och
om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.
Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas
även vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att
regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning
av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare
att uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig
rapport. Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till
förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års
revisionsplanering.
Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i den risk- och väsentlighetsanalys som
upprättats har kommunens revisorer beslutat att genomföra en samlad uppföljning av
följande granskningar som genomfördes 2019:
-

Nämndernas kontroll av privata utförare
Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit tillräckliga
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.
Revisionsfrågan formuleras enligt följande:
Har kommunstyrelsen respektive granskad nämnd vidtagit tillräckliga åtgärder med
anledning av revisionens synpunkter och lämnade rekommendationer?

Revisionskriterier
Revisionens lämnade rekommendationer och nämndernas svar på granskningarna.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning av de
fördjupade granskningar revisionen genomfört under 2019:
●

Nämndernas kontroll av privata utförare. Inom ramen för denna uppföljning ska även
frågan kring på vilket sätt nämnderna säkerställer att anlitade företag är seriösa i sin
utövning.
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●
●

Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Metod
Granskning har genomförts genom att revisorernas synpunkter och rekommendationer
samt nämndernas yttranden och åtaganden sammanställts. Skriftliga frågor har därefter
skickats ut till berörda förvaltningar och därefter har svare gåtts igenom.
Vidare har granskningen omfattat genomgång av för granskningen relevanta dokument
samt en genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. Kompletterande
astämning har gjorts med tjänstepersoner för att säkerställa att vi fått del av all relevant
information och underlag.
De personer som fått dessa frågeställningar har även beretts möjlighet att sakgranska
rapporten.
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Granskningsresultat
Underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer
Revisionell bedömning i granskningen var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer.
Underhållet av gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.
Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en
underhållsskuld, beträffande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på
underhållsinsatser och reinvesteringar.
Granskningen visar dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för
gator/vägar. Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för
dessa är oklart. I övrigt finns det anledning att, generellt se över och uppdatera
systemstödet för underhållsplanering.
I revisorernas missiv1 till granskningen lämnades sju (7) rekommendationer som framgår
av sammanställningen nedan. När svar inkom skickade revisionen ytterligare en
skrivelse2 med begäran om ytterligare förtydliganden i form av två (2) frågeställningar
om förtydliganden om tidsplan för åtgärder som pekas ut i nämndens svar. Även dessa
framgår i sammanställningen nedan.
Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer, vidtagna åtgärder
och en bedömning av om dessa åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.
Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder och
bedömning

1. Upprättar rutiner och processer som
beskriver hur underhållsarbetet ska
prioriteras vad gäller fastigheter och
kajer.

Rutiner för underhållsarbete
framtagna för fastigheter, kajer
ingår i tekniska enhetens
underhållsplan.

Ja

2. Upprättar en förteckning över de
kajer som staden ansvarar för, utöver
de centrala kajerna som nu är föremål
för en översyn och inventerar
underhållsbehovet för dessa.

Inventering av stadens
anläggningar framgår av
underhållsplanen som
uppdateras årligen.

Ja

3. Intensifierar arbetet med att upprätta
rutiner för att planera och prioritera
underhåll avseende fastigheter.

Rutiner för prioriteringar av
underhållsåtgärder är framtagna

Ja

1

Missiv daterat 2019-12-10 ställt till Nämnden för teknik, fritid och kultur.

2

Skrivelse daterad 2020-04-03 ställd till Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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och underhållsbehovet är
inventerat.

4. Preciserar befintlig underhållsskuld
avseende gator/vägar i ett mindre
intervall för att möjliggöra ett ytterligare
mer ändamålsenligt underhållsarbete.

Fortsatt svårt att precisera en mer
exakt underhållsskuld, se svar
under p.1 förtydligande frågor.

Delvis

Arbete pågår. Uppdaterad
underhållsplan har beslutats av
nämnden för år 20223.
Planen är nämndens andra i
ordningen och är inte komplett. För
år 2022 har följande
anläggningstyper tillkommit; parker.
strandskoningar och bredband. En
fullständig plan som omfattar
stadens samtliga anläggningar
beräknas kunna presenteras
2023-2024.

5. Ser över vilka systemstöd som är
lämpliga för gator/vägar, kajer och
fastigheter.

Fastighetsenheten har tagit in ett
verktyg för att ta fram
objektspecifika underhållsplaner.

Delvis

Inget lämpligt stöd har identifierats
för gator/vägar och kajer.

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur
genomförda underhållsprojekt ska
följas upp och analyseras.

Projekt följs upp enligt ekonomi och
investeringsprocessen, ett förslag
till nämndspecifika riktlinjer finns
men är ej ännu beslutade.

Delvis

7. Efter inventering av fastigheter
jämför dessa uppgifter mot de uppgifter
som finns hos Lantmäteriet och
Skatteverket.

Inventering och jämförelser utfört,
viss diskrepans finns.

Ja

Kompletterande frågeställningar

Vidtagna åtgärder och
bedömning

När kan en inventering och
dokumentering av stadens kajer,
strandskoningar, bryggor m.m. vara
klar och när kan en bedömning av
underhållsskulden presenteras?

Underhållsplanen är uppdaterad
och majoriteten av anläggningarna
är inventerade. Det är dock svårt
att ta fram en summa då man kan

Delvis

3

Nämnden teknik, fritid och kultur 2021-12-09 § 98 belsutade nämnden att anta underhållsplan
för 2022.
6
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lösa renoveringen på olika sätt.4
Ytterligare uppdateringar av
underhållsplanen kommer att ske
under 2022 med besiktningar och
kontroller.

Går det att precisera
underhållsskulden på gator och vägar
ytterligare i syfte att minska osäkerhet.

Prioritet för verksamheten har varit
att inventera och bedöma skicket
på staden anläggningar och först
när detta arbete är klart kan en mer
exakt uppskattad kostnad
beräknas.

Delvis

Arbete med att uppdatera
underhållsplanen utförs löpande
och en ny plan skall tas fram varje
år. (Nämnden teknik, fastighet och
fritid 2021-12-09 § 98 beslutades
om planen för 2022)

Bedömning
Vår granskning visar att Nämnden för teknik, fritid och kultur har vidtagit relevanta
åtgärder och att det pågår ett fortsatt arbete med anledning av lämnade
rekommendationer i granskningen. Vi ser det fortsatt angeläget att arbetet med att ta
fram underhållsplaner fortgår enligt plan och att underhållsbehovet tydliggörs ytterligare.

Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och
säkra upp den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma
denna kostnad kräver omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det
önskade tillvägagångssättet
4
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Uppföljning av privata utförare
Revisionell bedömning i granskningen var att nämndernas interna kontroll vad gäller
privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. Med nämnder avsågs här Socialnämnden
och Nämnden för teknik. fritid och kultur.
I granskningen bedöms finnas utrymme att stärka den interna kontrollen genom att
fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning och kontroll avseende
privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om nämndernas riskanalys och
förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att fullgöra sina avtal, och i
synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer för att följa upp och styra
privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att se över hur en
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan säkerställas.
Revisionens rekommendationer är ställda till nämnderna för teknik, fritid och kultur samt
socialnämnden, men då flera av dessa berör styrformer och rutiner som bör vara
gemensamma i Vaxholms stad svarar kommunstyrelsen på granskningen utifrån sin
ledande och samordnande roll. Nämndernas svar/beslut5 biläggs ärendet och
överlämnades till till revisionen.
Av kommunstyrelsens svar6 framgår att: Kommunstyrelsen har tagit fram ett program för
mål och uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige kommer att fatta beslut
om under sitt första sammanträde 2020. Programmet ska stärka uppföljning och insyn
av privata utförare på politisk nivå. Dessutom bidrar programmet med ett gemensamt
ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid
upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter samt hur avtal följs upp
och rapporteras till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Programmet har varit på remiss till alla nämnder och kommer att vara utgångspunkt för
hur nämnderna utvecklar sina arbetssätt.
KF beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare 2020.02-17§ 4
Änr 2019/208.055
För att konkretisera programmet i arbetssätt och rutiner bildades en arbetsgrupp med
representanter från ekonomi- och upphandlingsenheten, socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppens arbete har resulterat i att:
●

Upphandlingsprocessen har anpassats och en ny process för uppföljning av privata
utförare har tagits fram.

5

Genom att följa programmet och fastställs arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning
och kontroll avseende privata utförare.
6

Kommunstyrelsen 2019-11-28 Änr KS 2019/223.007

8

542

●

Rutiner har tydliggjorts som omfattar metod, omfattning av uppföljning inom olika
typer av verksamheter och hur det knyter an till kravställning och avtalsvillkor samt
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och stödenheter. Rutiner finns inlagda i
processen som beskrivningar till aktiviteterna.

●

Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram och har
tillgängliggjorts i en processkarta.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder och bedömning

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa styrformer som syftar
till att tydliggöra och säkerställa
en ändamålsenlig roll- och
ansvarsfördelning avseende
kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av
privata utförare.

SN: Kontrollpunkter och krav regleras
redan i upphandlingen
(förfrågningsunderlaget). I
underlagen framkommer punkter om
t.ex insyn i verksamheten och
klagomålshantering, former för
samverkan och exempel på vilka
dokument/riktlinjer som ska användas
och som nämnden ställer krav på att
verksamheten ska använda.

Kommunövergripande program
för uppföljning av privata
utförare har tagits fram och
fastställts av KF.

TFK: Utifrån aktuellt
entreprenadområde kravställs avtalen
utifrån de lagkrav föreskrifter som
gäller samt de behov som
verksamheten har.
Uppföljning av entreprenader styrs i
huvudsak enligt nedanstående
arbetssätt och punkter, beroende på
typ och storlek för entreprenaden.

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa en rutin som
säkerställer att återkommande
bedömningar görs av privata
utförares beredskap att fullgöra
sina avtal. Rutinen bör ha som
utgångspunkt en riskanalys som
bl.a. beaktar funktioner och
verksamheter inom nämndernas
ansvarsområden som bedöms
hantera särskilt viktiga
samhällsviktiga tjänster.

SN: “Uppföljningsplan av privata
utförare 2021”

TFK och SN: Nämnderna bör i
de fall det bedöms som relevant
säkerställa att avtal är utformade
så att de säkerställer tillräcklig

SN och TFK: Framgår av KF:s
program för uppföljning av privata
utförare.

TFK: ”Uppföljningsplan av privata
utförare TFK 2021”.
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insyn i upphandlade
verksamheter.

Upphandlingsprocessen har
reviderats och frågan kring insyn har
tydliggjorts i avtal men även metoder
för hur uppföljning ska genomföras
har tydliggjorts.

TFK bör dokumentera de idag
muntliga avstämningarna som
fortlöpande sker med
stadsbyggnadsförvaltningens
representanter i syfte att minska
sårbarheten, öka kontinuiteten
och stärka det långsiktiga
perspektivet när det gäller att
följa upp och styra privata
utförare.

Vid granskningstillfället saknades
såväl program för uppföljning av
privata utförare såväl som en
nämndsspecifik (TFK) plan för
uppföljning.

TFK bör säkerställa att frågan
om uppföljning av avtal med
privata utförare behandlas av
nämnden.

Plan för uppföljning har tagits fram
och belsutats av nämnd. Av planen
framgår bl a att avtalsuppföljningar
ska årligen redovisas i sammanfattad
form till nämnden för teknik, fritid och
kultur.

TFK bör fastställa styrformer
som säkerställer systematisk
uppföljning och kontroll av hur
privata utförare genomför
avtalad verksamhet.

Se plan för uppföljning och
beskrivning nedan av hur
entreprenadavtal följs löpande.

SN bör fastställa dokument som
tydliggör kontaktpolitikerns
uppdrag och som säkerställer att
ansvarig kontaktpolitiker även
belyser privata utförares
beredskap att fullfölja ingångna
avtal.

Ja, framgår av ”Riktlinje för
kontaktpolitiker Socialnämnden” samt
”kontaktpolitiker 2021”.

Hur säkerställer nämnderna att
de gör affärer med seriösa
företag (privata utförare)?

Framgår av nämndernas
uppföljningsplan att uppföljning görs
av ekonomisk status enligt följande:
Inför avtalstecknande kontrolleras
ekonomisk status som gällande
kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför
betalning av fakturor görs kontroll av
leverantör och transaktion via extern
tjänst för säkra betalningar.
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen samt Socialnämnden och Nämnden för teknik, fritid
och kultur vidtagit relevanta åtgärder som syftar till att stärka den interna kontrollen med
anledning av granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
Det har dock inte varit möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt besvara respektive
lämnad rekommendation i denna uppföljning och i tabellen ovan då de sammanfaller i
många delar. Vidare har ett kommunövergripande program för uppföljning tagits fram,
vilket är positiv, men inte fanns på plats när den ursprungliga granskningen
genomfördes.
I vår uppföljande granskning noterar vi att ett kommungemensamt styrande dokument
form av plan för uppföljning av privata utförare har tagits fram och fastställts av
kommunfullmäktige. Anpassning av upphandlingsprocessen har gjorts genom att bl a
rätten till insyn tydliggjorts. Vidare har de granskade nämnderna tagit fram
nämndspecifika uppföljningsplaner som beslutats av respektive nämnd. Av planerna
framgår vilka utförare som ska följas upp och på vilket sätt (exempelvis löpande,
regelbundna, händelsestyrda) samt vad som ska följas upp.

11
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Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Den sammanfattande revisionella bedömningen var att Kommunstyrelsens och
nämndernas interna kontroll inte var tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. I
granskningen noterades att det fanns behov av att uppdatera policys, processer och
rutiner för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll.
I granskningen beskrivs att det saknades en övergripande policy eller annat
övergripande dokument beträffande förtroendeskadliga ageranden inklusive
oegentligheter varifrån andra policyer eller interna regler kan kopplas för förtydligande
inom olika verksamhetsområden och dess krav på förebyggande åtgärder mot
oegentligheter. Dock finns information i olika regelverk som kan förknippas med
förebyggande åtgärder, men det går inte att enkelt få en bild av det förebyggande
arbetet.
Nedan redovisas vidtagna åtgärder sedan granskningen genomfördes.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har i oktober respektive november 2020.
antagit Policy7 med tillhörande riktlinjer8 mot oegentligheter. I tidigare granskning
noterades att reglerna för representation inte uppdaterats utifrån gällande lagstiftning,
vilket gjort i dessa riktlinjer. I samband med med att Kommunfullmäktige fattade bslut om
policy fastställdes en uppförandekod9.
De styrande dokumenten som beskrivs ovan finns alla tillgängliga på stadens hemsida
och det interna intranätet. Inom ramen för stadens obligatoriska chefsutbildning
informeras om vad som gäller muta och oegentligheter samt var information finns.
Denna information lämnar även ekonomifunktionen i samband med introduktion i hur
fakturahanteringen fungerar med attester och regler osv. I de dokument som beskrivs
ovan beskrivs olika exempel för att tydliggöra informationen kring vad som avses med
muta och oegentligheter. De scenarier som beskrivs omfattar bland annat olika typer av
oegentligheter, interna respektive externa eller i samverkan.
Staden har upphandlat en tjänst av extern leverantör i form av en visselblåsarfunktion
som kommer att finnas tillgänglig från våren 202210.
I kommunens internkontrollplan görs en koppling mellan process och risk som
processen är kopplade till. Av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten framgår att
det är chefer och medarbetare som har ansvaret för och arbetar i processerna som även
7

Policy mot oegentligheter - antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 § 93
Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation - antagen av kommunstyrelsen
2020-10-29 § 139
9
Uppförandekod för leverantörer 2020-2022
10
Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder
i kraft den 17 december 2021. Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 –
249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250
arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.
8

12

546

identifierar eventuella risker i dessa processer.
Detta görs enligt det systematiska arbetssätt staden har beslutad ska gälla för riskanalys
och internkontroll. Det revisionsrapporten beskriver som typiska risker kommer därför
inte att finnas i processerna från start, men däremot kommer exempel på risker att
finnas i anvisningar till nämnderna. Samverkan mellan förvaltningar och gemensamma
processer för exempelvis att upphandla och köpa in och hantera fakturor ger också en
garanti och säkerhet att nämnderna identifierar och förebygger de största riskerna inom
dessa processer.
Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.
Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder
och bedömning

Ta fram en vägledande övergripande policy med
tillhörande riktlinjer för hantering av oegentligheter.

Ja

Uppdatera reglerna för representation från 2013
då lagstiftningen har ändrats.

Ja

Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som
kan fungera som en vägledning för både
leverantörer och anställda om hur staden ser på
förebyggande åtgärder för oegentligheter.

Ja

Exponera styrande dokument, processer och
rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser
vad gäller förtroendeskadliga ageranden på
intranätet samt vilka rapporteringskanaler som
finns.

Ja

Förändra internkontrollplanerans innehåll så att
benämningar och innehåll överensstämmer med
processbeskrivningarna, som in sin tur bör
innehålla påverkande regelsystem och typiska
risker.

Ja

Genomföra övningar där olika scenarion
behandlas om vad som kan ske ur
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna
oegentligheter, interna-externa oegentligheter i
samverkan respektive externa oegentligheter.

Ja

Bedömning
Vi bedömer att Kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
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18 januari 2022

Carin Hultgren
___________________________
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 25 februari
2021. 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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Granskning av
delårsrapport 2021
Vaxholm stad

Ebba Öhlund, Certifierad kommunal revisor
Fredrik Birkeland, Certifierad kommunal revisor
Jacob Bergstrand, Revisionskonsult

Revisionsrapport
549

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning
att anse att delårsrapporten för Vaxholm
stad inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering har
det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning
att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de verksamhetsmål
som fullmäktige fastställt i budget
2021.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.
Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställs av kommunstyrelsen 2021-10-28 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-11-15.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 135,7 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att ha överlämnat rapporten
inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Vi noterar att ca 6,2 mnkr har bokförts som verksamhetens intäkter, men som avser
generella statsbidrag. Det innebär ett klassificeringsfel om ca 6,2 mnkr för höga
verksamhetens intäkter med motsvarande för låga generella statsbidrag. Felet har ingen
resultatpåverkan.
Vi noterar också att ca 23,5 mnkr som avser handpenning i exploateringsprojekt har
felklassificerats som långfristig skuld, borde ha klassificerats som kortfristig skuld. Felet
har ingen resultatpåverkan.
Vidare konstaterar vi att kommunen inte helt efterlever god redovisningssed avseende
redovisning av exploateringsprojekt. Kommunen har ett pågående exploateringsprojekt
där det per delåret 2021 har gjorts en delförsäljning. Av genomförda förfrågningar
framkommer att kommunen har kostnadsfört samtliga upparbetade kostnader (ca 17,5
mnkr) per tidpunkten för delåret trots att delar av dessa (2,1 mnkr) avsåg utgifter
hänförliga till etapp 2 som ännu inte sålts. Följaktligen är resultatet för perioden också
2,1 mnkr för lågt.
Kommunens resultaträkning och balanskravsutredning följer inte uppställningen enligt
god redovisningssed. I resultaträkningen ska årsprognos lämnas, vilket också görs,
dock har kommunen i årsprognosen felaktigt exkluderat exploateringsintäkter och
-kostnader.
Felen ovan är inte så väsentliga att det påverkar vår bedömning om räkenskaperna är
rättvisande.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Vaxholm stad inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.
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God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Av redovisningen framgår att samtliga av de tre finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas för helåret 2021.
Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras att
uppfyllas för helåret 2021. Prognosen visar enligt delårsrapporten att mer än 50 procent
av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att vara uppfylld (grönt) eller på väg att
uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena (kvalitet, livsmiljö och ekonomi), vilket är det
uppsatta kriteriet som kommunen har för god ekonomisk hushållning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-10-26

Carin Hultgren
___________________________

Richard Moëll Vahul
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholm stads förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av årlig
revisionsplan samt projektplan daterad 21-05-24. 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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Granskningsrapport
Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
På uppdrag av Täby kommuns och Vaxholms kommuns förtroendevalda revisorer har
vi översiktligt granskat nämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 2021.
Granskningen har omfattat:
- Bedömning av nämndens mål och måluppföljning.
- Bedömning av nämndens egen uppföljning av intern kontroll.
- Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut.
- Översiktlig granskning av nämndens årsbokslut.
Kommunfullmäktige i Täby har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s
verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål.
Resultatet är att målen har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för
nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att
nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer
att uppnå dem.
För år 2021 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,4 mnkr vilket motsvarar
6 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på lägre intäkter och kostnader
främst på grund av färre antal tillsynsinsatser än budgeterat.
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.
Täby 2022-03-16
KPMG AB

Micaela Hedin
Certifierad kommunal revisor
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Överförmyndarnämnden
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Sammanfattning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att dess förvaltning
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Gul

Nämnden kan delvis i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett
på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år
2021. Resultat mot driftbudget: - 0,5 MSEK

Baseras på revisionsfråga 5a

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Grön

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

Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i
rimlig grad varit tillräcklig under år 2021.

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

Säkerställa att åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse.
Säkerställa att åtgärder vidtas för att uppnås budget i balans.

Värmdö kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC

Mars 2022
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet?

Grön

Verksamhetsplan “mål och budget” antagen
genom ordförandebeslut.

2. Budget

a) Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?

Grön

Detaljbudget framgår av “mål och budget 2021”
antagen genom ordförandebeslut.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?

Grön

Nämnden har fyra antagna verksamhetsmål med
tillhörande indikatorer.

b) Finns mål formulerade för nämndens
ekonomi?

Grön

Antagen budget är att anse som mål för ekonomi.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Grön

Verksamhetsmålen har tillhörande mätbara
indikatorer som möjliggör uppföljning.

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

Grön

Vi noterar att beslut i fullmäktige 2021-06-23 §
125 undantar överförmyndarnämnden från att
följa målstyrningsmodellen i Värmdö kommun. Av
verksamhetsplan framgår att Nacka kommuns
årscykel för framtagande av mål, inriktning och
budget tillämpas för nämnden. Verksamhetsplan
inkluderar uppföljningsplan.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Grön

Tertialrapport per april samt augusti redovisar
ekonomiskt resultat och kommenterar
måluppfyllelse.

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

Grön

Vid tertialrapporteringar redovisas övervägande
god måluppfyllelse. Rapportering föranleder inte
behov av ytterligare åtgärder.

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

Grön

Under året rapporterar nämnden budget i balans
samt mindre överskott på totalen i jämförelse med
budget.

4. Rapportering och
åtgärder

Värmdö kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC

Mars 2022
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Bedömning

Ev. noteringar

a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Gul

Verksamhetsberättelse gör gällande att två av
fyra verksamhetsmål uppfylls delvis vid helår
2021. Två verksamhetsmål uppfylls inte, varav ett
är hänförligt till pandemi-effekter.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?

Gul

Nämnden redovisar ett sammantaget resultat för
verksamhetsåret 2021 motsvarande en negativ
budgetavvikelse på 0,5 mnkr.
Samverkanskommunernas separerade resultat är
följande:
●
Värmdö kommun; negativ
budgetavvikelse om 0,6 mnkr.
●
Vaxholms kommun; positiv
budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

Värmdö kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021
PwC

Mars 2022
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Revisionsrapport 4/2021
Genomförd på uppdrag av revisorerna
i december-februari 2022

Storstockholms brandförsvar
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021
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1. Inledning
På uppdrag av Storstockholms brandförsvars förtroendevalda revisorer har EY
granskat förbundets årsredovisning per 31 december 2021. Revisionen har utförts i
enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed
i Sverige.
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer
information om årsbokslutet 2021, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna
som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är
angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.
Under 2021 har revisorerna genomfört följande granskningar, vilka har
avrapporterats i separata rapporter:
•
•
•
•

Granskning av delårsbokslut
Granskning av förbundets hållbarhetsarbete
Uppföljning av tidigare genomförda granskningar
Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Under året har revisionen genomfört möten med företrädare för förbundets ledning i
syfte att informera oss om väsentliga händelser, transaktioner och beslut.
1.1.

Granskningens omfattning rörande årsredovisning

Granskningen av årsredovisningen och bokslutet har inriktats mot väsentliga poster
och avvikelser samt omfattar också bedömningar av förbundets ekonomiska
ställning och utveckling. Granskningen av årsredovisningen har omfattat följande
delar:
✓
✓
✓
✓
✓

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Notsammanställning

2. Förbundets ledning och styrning
Från och med 2013 övergick förbundet till att ledas av en direktion istället för ett
förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse som tidigare. Direktionen har under
året bestått av tolv ledamöter samt elva ersättare som sammanträtt fem gånger
under året. I samband med våra granskningar under året har vi tagit del av
direktionsprotokoll samt övriga väsentliga styrdokument med avseende på år 2021.
Förbundet har haft en fastställd plan för intern kontroll 2021. Även denna har
revisionen följt upp.
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3. Väsentliga händelser under år 2021
År 2021 är Storstockholms brandförsvars trettonde verksamhetsår.
I årsredovisningen finns en redogörelse för viktiga ärenden och händelser som
påverkat förbundets verksamhet under året. Statistik av olika slag presenteras på ett
överskådligt och tydligt sätt.

4. Förbundets ekonomiska resultat och ställning
4.1.

Förbundets resultat 2021

Nedanstående tabell sammanfattar förbundets resultat och utfall i jämförelse mot
föregående år.
Mkr
Medlemsavgifter
Automatlarm inkl.
abonnemang
Övriga intäkter
Finansiella Intäkter
Summa Intäkter
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Resultat

Utfall 2020
597,1
46,5

Budget 2021
604,4
51,1

Utfall 2021
604,4
52,4

42,2
5,5
691,3
483,6
36,2
124,9
21,8
13,0
679,3
11,8

39,8
7,0
702,7
495,4
40,0
120,1
22,9
13,4
691,8
10,9

42,7
31,3
730,8
501,5
36,9
124,5
21,6
8,0
693,5
38,3

Intäkter:
Förbundets verksamhetsintäkter för 2021 uppgår till 95,1 mkr och överstiger budget
med 6,0 mkr. Ökningen främst hänförlig till övriga intäkter, som överstiger budget
med 2,9 mkr. Medlemsbidragen uppgick till 604,4 mkr, vilket är en ökning om 7,3
mkr jämfört med år 2020 samt budget. Vi noterar även en stor ökning av finansiella
intäkter av 2021 jämfört 2020 samt budget. Detta till följd av betydande
värdeökningar, uppgående till 31,3 mkr, i förbundets kapitalplaceringar.
Kostnader:
Förbundets totala verksamhetskostnader överstiger budget med ca 1,7 mkr. De
totala personalkostnaderna uppgår till 501,5 mkr och överstiger budget med 6,1
mkr. Avvikelsen från budgeten rörande personalkostnader förklaras huvudsakligen
av ökade pensionskostnader samt löneskatt uppgående till jämfört 2020 3,2 mkr.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 161,4 mkr och överstiger budget med 1,3
mkr. Jämfört med föregående år har övriga verksamhetskostnader ökat med ca 0,3
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mkr. Avvikelse mot budget beror främst hänförlig till ökade underhållsinsatser av
brandstationer under året.
Avskrivningskostnaderna för 2021 uppgår till 21,6 mkr, vilket är något lägre än vad
som budgeterats (1,3 mkr). Jämfört 2020 har avskrivningskostnaderna minskat med
0,2 mkr.
Pensioner:
Årets pensionskostnader uppgår i bokslutet till 73,5 mkr (62,2 mkr).
I samband med vår granskning har vi noterat att aktualiseringsgraden rörande
förbundets pensionsåtagande fortsatt uppgår till 99 procent, enligt underlag från
KPA. Detta indikerar en stabil utgångspunkt för beräkning av förbundets totala
pensionsåtagande.
Tidigare har revisionen upprepade gånger rapporterat om oklarheter och risker
förknippat med förbundets pensionsredovisning. Under året har förbundets
ekonomifunktion arbetat aktivt med att minimera risker samt att kvalitetssäkra det
underlag som KPA tillhandahåller. Detta har bland annat skett genom regelbundna
avstämningar och möten med ansvariga inom KPA. Vi ser positivt på detta arbete.
Inom ramen för vår granskning har vi tagit del av förbundets analyser för att
rimlighetsbedöma förbundets totala pensionsåtagande. Vidare har vi tagit dela av de
underlag som upprättas av KPA och som ligger till grund för förbundets finansiella
rapportering och redovisning. Sammantaget är det vår bedömning när det gäller
pensionsredovisningen att förbundets åtgärder har inneburit att risken för felaktig
pensionsredovisning har reducerats på ett acceptabelt sätt. Detta har dock inneburit
en onödigt betungande administrativ hantering för förbundet även under 2021.
Bedömning:
Vår bedömning är att det redovisade resultatet för år 2021, i allt väsentligt, ger en
rättvisande bild av verksamheten för 2021.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis stämt av väsentliga intäkts- och
kostnadsposter mot verifierande underlag samt utfört egna kontrollberäkningar.
Balans- och resultaträkningar ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets
ekonomiska ställning per 31 december 2021.
4.2.

Balansräkning

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till lag om kommunal bokföring och
redovisning, gällande rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt i
övrigt i enlighet med god redovisningssed. Avstämning har utförts av att
balansposter överensstämmer mot verifierad bokslutsdokumentation och
underliggande bilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system
har kontroll gjorts av att posterna värderats samt periodiserats på ett, i allt väsentligt,
korrekt sätt.
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Materiella anläggningstillgångar
Årets investeringar uppgår till 33,5 mkr (22,4 mkr), vilket understiger budget med ca
0,3 mkr1. Merparten av investeringarna är främst hänförliga till investeringar i en
hävare, släck-/räddningsfordon, ledningsfordon samt renovering av brandbåt.
Vi har granskat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med
förbundets anläggningsregister. Stickprovsvis granskning har genomförts av
periodens investeringar mot verifierande underlag och avskrivningar har
stickprovsvis kontrollberäknats. Granskningen som utförts med avseende på
rörelse- och balansgillhet har inte föranlett några anmärkningar.
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga
kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. Vår granskning har omfattat
avstämning mot underliggande och verifierande underlag utan några avvikelser.
De kortsiktiga placeringarna utgörs av placeringar i svenska och utländska fonder.
Fonderna värderas till marknadsvärde i enlighet med gällande regelverk. Av vår
granskning har vi inte identifierat några avsteg från gällande placeringspolicy när det
gäller sociala och affärsetiska krav, exempelvis när det gäller hållbarhet. Vår
bedömning är att placeringarna hittills ligger inom ramen för förbundets riktlinjer och
placeringspolicy. Förbundet har regelbundna avstämningar med
finansavdelningarna inom Stockholms stad, Solna stad samt Österåkers kommun
som bistår förbundet med specialistkompetens gällande uppföljning och analyser.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 468,3 mkr i vilket innebär en ökning mot
föregående år. Ökningen förklaras delvis av motsvarande minskning på
skattekontot, dels av de inköp i aktiefonder förbundet har gjort. Vi har stämt av
redovisade saldon mot engagemangsbesked. Inga differenser har noterats.
Avsättningar
Avsättningar utgörs i huvudsak av förbundets pensionsåtaganden. Vi har stämt av
redovisade belopp mot beräkningsunderlag och prognos från KPA. Vi har i vår
granskning noterat att KPA´s underlag inte har hållit en ändamålsenlig kvalitet under
året, vilket fått till följd att omotiverade svängningar i förbundets pensionsprognoser
har förorsakat problem vad gäller kvalitetssäkring av pensionsavsättningar.
Förbundets egen kompletterande kvalitetssäkring har granskats. Vår uppfattning är
att de pensionsrelaterade avsättningar som redovisas i årsredovisningen är rimliga i
allt väsentligt.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgår till 284,4 mkr per 31 december 2021 och utgörs
främst av leverantörsskulder, interimsskulder, övriga kortfristiga skulder samt
semesterlöne- och övertidsskuld. Vi har genomfört avstämningar mellan
huvudboken och verifierande underlag hämtade från försystem till ekonomisystemet.
Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits. Dessa har totalt ökat med

1

Årets investeringsbudget uppgår till 33,8 mkr.
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13,9 mkr sedan december föregående år och beror främst på att interimsskulderna
har ökat.
4.3.

Finansiell ställning

Ett vedertaget nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i en kommunal
verksamhet är nettokostnader i relation till intäkter. Överstiger nyckeltalet 100
procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom
verksamhetsintäkter, exempelvis genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning
av tillgångar. För år 2021 uppgår nettokostnadernas andel av intäkterna till 84,3
procent (84,1). Vår bedömning att det innebär en ändamålsenlig balans vad gäller
just det nyckeltalet. Detta med avseende på verksamhetsåret 2021.
Soliditet:
I nedanstående tabell redovisas några av de finansiella nyckeltal som förbundet
själv använder i sin styrning och uppföljning av verksamheten. Soliditeten har stärkts
något. Självfinansieringsgraden är god, men kan förändras i takt med förändrade
investeringsvolymer.
Ekonomisk analys %
Soliditet

1)

Självfinansieringsgrad

2)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

21,6

18,8

17,8

17,7

16,8

15,6

178,9

150,0

98,0

107,0

102,0

197,0

1)

Eget kapital i förhållande till totalt kapital

2)

Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till
investeringsvolym

Investeringar:
(mnkr)

2021

2020

2018

2017

Fordon och materiel

26,4

22,1

24,9

22,3

25,5

Byggnader och
anläggningar

1,3

0

1,9

1,0

0

IT

5,8

0,3

1,0

6,3

1,1

Summa investeringar

33,5

22,4

27,8

29,6

26,6

2019

Årets investeringar uppgår till totalt till 33,5 mkr och avser i huvudsak
räddningsfordon. Årets faktiska investeringar ligger därmed 0,3 mkr under årets
investeringsbudget.
Vår granskning har omfattat avstämning av verifierande underlag. Inga väsentliga
avvikelser har identifierats.
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5. Förbundets årsredovisning
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2021. I granskningen
har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt
väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningen inleds med beskrivande
avsnitt om förbundets verksamhet under året med inriktning på bland annat
direktionens arbete. Därefter följer den förvaltningsberättelsen med beskrivningar av
bland annat uppföljning av måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden,
ekonomiska rapporter samt intern kontroll.
5.1.

Förvaltningsberättelsen

I årsredovisningens förvaltningsberättelse redogör förbundet för den verksamhet
som bedrivits under år 2021. Detta sker med utgångspunkt från de övergripande
mål (uppdrag) som fastställts för verksamhetsåret 2021. Uppdragen bryts ner i
delmål som analyseras och utvärderas på ett övergripande sätt. Nyckeltal och
volymer presenteras. Det lagstadgade handlingsprogrammet, 2016-2019 (som
prolongerats att även omfatta 2020 och 2021), utgör grunden för förbundets
beskrivningar av måluppfyllelse.
Av förvaltningsberättelsen framgår förbundets egen analys rörande måluppfyllelsen
rörande 2021. Förbundets bedömning är att måluppfyllelsen varit god för
verksamhetsåret inom de flesta uppdragsområden. Redogörelse för respektive mål
sker i tabellform, vilket bedöms ge en överskådlig, om än kortfattad, bild av
verksamheten. Vi noterar att mer omfattande beskrivningar av genomfört arbete
inom ramen för respektive mål återfinns tidigare i förvaltningsberättelsen. I
efterföljande avsnitt beskrivs förbundets investeringar, personalområdet etc.

Enligt kommunallagen ska kommuner (och kommunala förbund) ha en ekonomi i
balans varje år. Av den kommunala bokförings- och redovisningslagens 11 kapitel
framgår att förvaltningsberättelsen ska omfatta en avstämning av det så kallade
balanskravet. Redovisade negativa resultat måste återställas inom tre år. Av
nedanstående tabell framgår förbundets balanskravsavstämningar för de fem
senaste åren.
(mnkr)

2021

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

38,3

– Avgår: samtliga realisationsvinster

0,0

orealiserade vinster i värdepapper

2019

2018

2017

11,8

0,1

14,7

10,5

-0,8

-1,8

-1,5

-1,3

-31,3

-5,5

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

7,0

5,5

-1,7

13,2

9,2

Synnerliga skäl
– Tillägg: förändring diskonteringsränta pensioner
Årets balanskravsresultat

Balanskravet skiljer sig åt mot redovisat resultat i form av att realisationsresultat och
eventuella synnerliga skäl avräknas från det redovisade resultatet.
I efterföljande avsnitt av årsredovisningen analyseras det ekonomiska resultatet för
året med beskrivningar av intäkter, kostnader, finansiella poster etc. Det finns inga
underskott från tidigare år som behöver återställts, vilket är positivt.
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Årsredovisningens avslutade avsnitt avser ekonomisk redovisning samt en
sammanfattande redogörelse över arbetet med intern kontroll.
Vår övergripande bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en rättvisande bild av väsentliga händelser
under verksamhetsåret 2021. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi
vara tillräcklig. Analysen av årets resultat och ställning i förhållande till budget
bedömer vi vara tillräcklig. Vidare är det vår bedömning att förvaltningsberättelsen är
uppställd i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning samt
krav enligt lag om kommunal bokföring och redovisning, i allt väsentligt.
Vår bedömning är vidare att förbundets avstämning av balanskravet ligger i linje
med kommunallagens krav och intentioner.
Det är positivt att förbundets direktion fastställt en intern kontrollplan för
verksamhetsåret 2021. Detta var inte fallet för 2020, vilket vi rapporterat om i
tidigare granskningar. Kontrollplanen för 2021 bygger på en underliggande
riskanalys. I årsredovisningen avslutande del beskrivs i tabellform identifierade
risker, vilka kontrollaktiviteter som genomförts samt status och slutsatser av
genomförda kontroller.
5.2.

Resultaträkning, balansräkning notförteckning

Vi har granskat redovisade resultat- och balansräkningar, samt tillhörande
notinformation och stämt av att dessa är i överensstämmelse med huvudboken
enligt ekonomisystemet samt med verifierade underlag. Vår bedömning är att
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt notinformation, inte omfattar
väsentliga fel, samt är i alltväsentligt uppställda i enlighet med den kommunala
bokförings- och redovisningslagen per 31 december 2021. Mindre avsteg har
noterats vad gäller notinformationen, bland annat rörande förbundets kostnad för
räkenskapsrevisionen.
I vår granskning har vi noterat även i år att förbundet har en betydande positiv
likviditet. I enlighet med gällande placeringspolicy har förbundet placerat i fonder.
Revisionen har för avsikt att fortsätta följa upp detta under år 2022. Förbundet har
ett nära samarbete med bland annat Stockholms stad och Österåkers kommun
rörande hanteringen av finansiella tillgångar och placeringar.

6. Administrativ intern kontroll
Vår granskning av förbundets administrativa interna kontroller har huvudsakligen
omfattat följande processer:
✓ Löneprocessen
✓ Hantering av leverantörsfakturor
✓ Ledningsnära kostnader
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Vår övergripande bedömning är att förbundet har en tillräcklig struktur för intern
kontroll i allt väsentligt.
I vår granskning har vi inte identifierat väsentliga risker eller identifierade fel. Vår
granskning har omfattat stickprovskontroller, främst vad gäller intäkter för
automatlarm samt personalkostnader.

7. Bokslutsprocess 2021
Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalitet
samt överlämnats i tid till revisionen. Dock är det vår uppfattning att
bokslutprocessen är något begränsad i tid. Detta har inneburit att viss granskning
har utförts med utgångspunkt i resultat och ställning per sista november med
kompletterade granskning per sista december.
Detta med undantag för underlagen rörande förbundets pensionsåtagande som
förbundet erhåller från den externa parten KPA. Förbundet har kompenserat för
risker i underlagen från KPA på ett tillräckligt sätt.

8. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vid vår granskning av förbundets årsredovisning har vi inte identifierat några
väsentliga fel. Vi har inte identifierat några väsentliga avsteg från god
redovisningssed i kommunal sektor. Årsredovisning ger, i allt väsentligt, en
rättvisande bild av resultat och ställning per 31 december 2021 för Storstockholms
brandförsvarsförbund.
Det är av väsentlig betydelse att förbundet fortsätter med att aktivt upprätthålla
rutiner och former för att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa redovisningen av
förbundets totala pensionsåtagande.
En fördjupad granskning har genomförts rörande förbundets hållbarhetsarbete.
Vidare har en uppföljning av tidigare genomförda granskningar skett.
Granskningarna har avrapporterats i särskilda rapporter.

Stockholm den 17 februari 2022

Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Anja Zetterberg
Certifierad kommunal revisor

Hampus Dajcman
Revisor
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Revisorerna i Storstockholms brandförsvarsförbund

Fullmäktige i respektive medlemskommun:
Danderyds kommun

Täby kommun

Lidingö stad

Vallentuna kommun

Solna stad

Vaxholms kommun

Stockholms stad

Värmdö kommun

Sundbybergs stad

Österåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Storstockholms brandförsvar (organisationsnummer 222000 – 0356).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Under året har vi genomfört en uppföljning av de fördjupade granskningar som
genomförts 2017-2020. Vår sammanfattande bedömning är att förbundet
hörsammat revisorernas rekommendationer på ett tydligt sätt, vilket är positivt.
Vidare har vi genomfört en fördjupad granskning rörande förbundets
hållbarhetsarbete. Vår sammantagna bedömning är att förbundet till stor del
arbetar på ett ändamålsenligt sätt rörande hållbarhet i verksamheten, men ett antal
utvecklingsområden noteras.
Förbundet har under verksamhetsåret 2021 fortsatt arbeta för att säkerställa en
ändamålsenlig pensionsredovisning men till en hög intern administrativ börda.
Vår granskning visar att årsredovisningen, i allt väsentlig, omfattar information i
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen samt god
redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Storstockholms brandförsvar i allt
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Till:

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Stockholm den 18 februari 2022

Bo Klasmark

Göran Ringblom

Leo Smidhammar

Håkan Söderberg

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Nr 1 – granskningsrapport avseende delårsbokslut 2021
Nr 2 – rapport avseende granskning av förbundets hållbarhetsarbete
Nr 3 – rapport avseende uppföljande granskning 2017-2020
Nr 4 – granskningsrapport avseende årsbokslut 2021
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2021-12-31

Samordningsförbundet Roslagen
2021-03-17
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Inledning
Vi har fått uppdraget att genomföra en revision av
Samordningsförbundet Roslagen för räkenskapsåret
2021.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige
samt med beaktande av de regler om revision som
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har
varit tillräcklig samt att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.

.
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Förvaltning

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att
följande poster är väsentliga:

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:

• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader

• Granskning av förbundets interna kontrollplan och
motsvarande dokument baserad i en risk- och
väsentlighetsanalys
• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning

• Kassa och bank
• Kortfristiga skulder
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi
valt att substansgranska samtliga poster som listats
ovan.

• Granskning av att verksamhetsplan och budget
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har
genomförts.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller
dessa regler. Vi bedömer vidare hur förbundet
kommenterar sin måluppfyllelse på ett adekvat sätt.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning

Intern kontroll

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
förbundet.

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter,
bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga ITsystem.

Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven
på god ekonomisk hushållning.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer

Årsredovisningen

• Vi har granskat inköpsprocessen genom att ta del av
attestordning och stickprov verifierat att inköp och
rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.

• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning.

• Vi har verifierat huruvida det för samtliga
utbetalningar från banken krävs dualitet. Betalningar
kan göras av enskild från förbundets bankkonto. En
utbetalningsrutin som endast kan ske i förening om
två är alltid eftersträvansvärt för att ha en
förhindrande kontroll. Attestrutinen anses i detta
flöde vara av kompenserande natur då den är av
upptäckande art.
• Genom intervju och granskning av verifikat har vi
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Sparade medel / eget kapital

Förvaltning

• Nationella rådet för finansiella samordningsförbund
har utgett en rekommendation för beräkning av en
rimlig nivå på sparade medel. Utifrån denna
beräkningstrappa är en rimlig nivå för
Samordningsförbundet Roslagen ca: 1,2 Mkr. Eget
kapital uppgår per 2021-12-31 till ca: 2,4 Mkr.
Styrelsen är medveten om frågeställningen och
arbetar med den. Under 2021 har verksamhet
bedrivits fullt ut för medlemsbidragen. Ackumulerat
överskott hänför sig till tidigare perioder.

• Vi har som en del av granskningen av
räkenskapsåret 2021 granskat styrelsens
förvaltning, utöver granskning av intern kontroll,
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning
gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av
styrande dokument samt granskning av förbundets
försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har
förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

Plan för intern kontroll
• Förbundet har vuxit under senare år och inkluderar
nu totalt 6 stycken medlemskommuner. Detta ökar
behovet av ett systematiskt arbete med
riskhantering. Vi rekommenderar att styrelsen
arbetar vidare med den internkontrollplan som
beslutats gälla för 2021.

• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade
medel från medlemmarna till ändamålsenlig
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som
grundläggande princip. Vår granskning visar inte på
några väsentliga avsteg från denna grundläggande
princip under 2021.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är
uppställda enligt förbundsordningen och
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag
om kommunal bokföring och redovisning.
Solna den 17 mars 2022

Niklas Schierenbeck
KPMG på uppdrag av revisorerna i
Samordningsförbundet Roslagen
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Revisionsberättelse för år 2021
Till styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen, org. nr 222000-3079, och dess förbundsmedlemmar.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Roslagen för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 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.
Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
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•

•
•

•

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
samordningsförbundet Roslagen för år 2021.
Vi konstaterar att förbundets egna kapital uppgår till en nivå som överstiger Nationella rådets
rekommendationer. Det Nationella rådets beräkningar utgår ifrån en verksamhet som inte fullt ut
speglar Samordningsförbundet Roslagens verksamhet, då denna i väsentlig utsträckning även
finansieras av externa medel. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt arbeta med frågan för kommande
verksamhetsår.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
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 förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas 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 i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
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 förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers 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 förbundets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Åkersberga den 29 mars 2022

_____________________________

_____________________________

Gerhard Nuss

Michael Stjernström

För Kommunmedlemmarna

För Region Stockholm

_____________________________
Niklas Schierenbeck
Auktoriserad revisor
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Protokoll Kommunstyrelsen
2022-03-24
Änr KS 2022/42.109
1 av 1

§ 32 Hållbarhetsredovisning 2021
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har
genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver
också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen
är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030
antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Några ytterligare händelser under året:
- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning.
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund.
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden.
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och
att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2022-03-16/§ 18
Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02
Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
Kristina Eriksson, miljöstrateg
Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-03-16
Änr KS 2022/42.109
1 av 1

§ 18 Hållbarhetsredovisning 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har
genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver
också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen
är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030
antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Några ytterligare händelser under året:
- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning.
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund.
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden.
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och
att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.

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

Handlingar
Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02
Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
Kristina Eriksson, miljöstrateg
Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2022-03-02
Änr KS 2022/42.109
1 av 2
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Hållbarhetsredovisning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör
ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.
Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har
genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver
också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen
är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att
implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030
antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.
Några ytterligare händelser under året:
- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning.
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund.
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden.
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och
att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.

Bedömning
Hållbarhetsarbetet drivs i linje med aktuella styrdokument och har under året lett till många viktiga
insatser, aktiviteter och resultat inom hållbarhetsområdet. I årets redovisning har en sammanfattande
bedömning av året lagts till under respektive globalt mål. Syftet är att tydliggöra vilka mål som behöver
prioriteras i det fortsatta arbetet.

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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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2022-03-02
Änr KS 2022/42.109
2 av 2

Måluppfyllelse
Hållbarhetsredovisningen 2021 ger en bild av vilket arbete som genomförts under respektive globalt mål
samt vilka utmaningar kommunen står inför inom respektive område framåt. Hållbarhetsarbetet bidrar
till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden.

Förslagets konsekvenser
Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030
mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning även mot de
kommunövergripande målen.

Handlingar i ärendet
Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02
Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
Kristina Eriksson, miljöstrateg
Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
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”Cherish the natural world, because you are a part of it and you depend on it”
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På väg mot en hållbar framtid
Du håller årets hållbarhetsredovisning för Vaxholms stad i din hand. Den beskriver hur vi steg för steg
arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Med sikte mot de globala hållbarhetsmålen som världen
enats om utvecklar vi vår stad och gör den bättre, för alla oss som bor här, besökare och för
kommande generationer.
Jag hoppas att denna redovisning skapar nyfikenhet, stolthet och en vilja att vara med i utvecklingen
framåt. Tillsammans utvecklar vi Vaxholm, du och jag gör skillnad.
Året som gått har varit utmanade på många sätt och präglats av Corona-pandemin. Ändå har många
initiativ och åtgärder vidtagits, som tar oss närmare de globala målen.
Vi har gått med i SKR:s modellkommuner för jämställdhet i syfte att tillsammans med andra
kommuner sporra varandra att stärka kvalitén i våra verksamheter och tjänster, så att vi fördelar
resurser och bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar jämställt.
Vi har bytt uppvärmning i Rindö sporthall från direktverkande el till bergvärme, en investering som
innebär att vi hushållar med el och satsar på förnybar energiproduktion. Det bidrar till en hållbar
energi och bekämpar klimatförändringarna.
Vi har antagit en strategi för att arbeta barnrättsbaserat utifrån att barnkonventionen blivit lag,
satsat i våra parker vilket gagnar både en god hälsa och biologisk mångfald samt instiftat
fiskefredningsområden för att gagna vårt hav och våra marina resurser.
Allt med en god ekonomisk hushållning som grund.
Åtgärderna ovan bidrar till olika globala mål och ibland kanske de bidrar till flera. Det är bra eftersom
alla mål hänger ihop och alla behöver bli uppfyllda för att vi ska leva i ett hållbart samhälle.

Varsågod att ta del av årets hållbarhetsredovisning och låt dig inspireras!

Malin Forsbrand (c)
Kommunstyrelsens ordförande
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1. Inledning
Detta är Vaxholms stads hållbarhetsredovisning. Vårt hållbarhetsarbete är under ständig
utveckling och vi arbetar hela tiden med förbättringar som skall leda till att stärka människors
möjlighet att göra mer hållbara val. För att nå målen krävs en omställning av staden, samtidigt
som människors beteende behöver förändras. Vi har valt att göra redovisningen så enkel som
möjligt för att våra medborgare och andra intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi
arbetar.

1.1 Varför hållbarhetsredovisa?
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför ingen
tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.
Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt.
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat
omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla
stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en hållbarhetsstrategi har
tagits fram under 2020/2021. Den anger riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras
fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål.

2. Hållbarhetsåret 2021
2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i
hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag för
att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och ansvarar
för hållbarhetsredovisningen.
Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter
ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra
betydelsefulla intressenter är politiken, myndigheter, näringsliv och våra kommuninvånare.

Antagen hållbarhetsstrategi 2021–2030
Uppdraget att ta fram en hållbarhetsstrategi för åren 2021–2030 slutfördes och beslutades av
kommunfullmäktige 2021-06-14 § 46. Strategin beskriver vilka av de globala målen och delmålen som
är relevanta för Vaxholms stad samt prioriterade åtgärder för att bidra till målen.
Hållbarhetsstrategin ska vara ett verktyg för att planera och prioritera arbetet med ekologisk,
ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens verksamheter och i hela kommunen.

Projektet Glokala Sverige
Vaxholm har, som en av 181 kommuner och regioner, deltagit i det nationella projektet Glokala
Sverige även under 2021. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med SKR med syfte att utbilda,
engagera och ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
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Agenda 2030 i stadens mål och resultatstyrning
Agenda 2030 är integrerat i stadens verksamhetsstyrning genom att länka nämndernas mål och
indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att följa upp och synliggöra stadens hållbarhetsarbete,
ta fram relevanta nyckeltal att följa över tid samt möjliggöra en analys av hur arbetet ska prioriteras
och vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska närma oss målen. Det ska underlätta
uppföljningen av Hållbarhetsstrategin 2021–2030 samt underliggande styrdokument såsom
energiplan, avfallsplan och blåplan.

2.2 Politiska prioriteringar
Det politiska minoritetsstyret har tagit fram en vision och ett politiskt program som anger
viljeriktning och prioriteringar för staden 2020–2022. Här lyfts några valda delar från programmet
som visar på vad som prioriteras politiskt i den närmaste framtiden och med koppling till hållbarhet.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi
är centralt för ett hållbart Vaxholm.
Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet, fler ska ha möjlighet
att arbeta i Vaxholm och vi ska erbjuda god omsorg och stimulerande verksamheter. Staden blir
bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga.
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt och Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet
och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen, maximalt 1.5 grads temperaturökning.
Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre
cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak.
Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand
elfordon köpas in.
All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och
djuromsorg, vara klimatsmart och antibiotikafritt. Andelen matsvinn ska minska.
Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg.
Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och
från Vaxholm.
Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.

2.3 Var står vi idag?
Aktuell hållbarhets kommunranking
I 2021 års kommunrankning placerade sig Vaxholms stad på plats 91 jämfört med plats 120 året
innan. Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen tar fram ett antal frågor och nyckeltal med
syftet att jämföra kommunernas arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. En del frågor återkommer
under flera år, ett antal nya frågeställningar kommer till. Resultaten är därför inte direkt jämförbara
mellan åren. Det är ändå ett sätt att visa bredden i kommunernas miljöarbete och vilka frågor som är
aktuella.
Några områden som kommunen behöver förbättra utifrån undersökningens frågor är till exempel ett
tydligare arbete med återbruk, miljökrav i byggnation och samarbete med näringslivet.
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Placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking
Ju lägre siffra desto bättre placering
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Fig. 4 Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, Vaxholms resultat. Ju lägre siffra desto bättre
placering.

2.4 Beskrivning av arbetet kopplat till respektive globalt mål
Här följer ett urval av resultat och åtgärder som har sorterats in under de globala mål som kommunen har
valt att arbeta med. I årets hållbarhetsredovisning lyfter vi några plus och minus samt gör en bedömning av
hur vi ligger till inom respektive mål. Det ska ses som en bedömning av årets arbete, en lokal uppföljning och
en jämförelse över tid. Syftet är att peka på de mål som vi behöver prioritera i det fortsatta arbetet.
Samtidigt är förändringarna inom vissa mål långsamma och kommunen har inte fullt ut rådighet över
utvecklingen.
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Hälsa och välbefinnande
Hälsan påverkas av människors livsvillkor, levnadsvanor, de förhållanden som
råder vid uppväxten samt de system som finns att tillgå vid ohälsa och
sjukdom. Totalt sett mår många allt bättre, men ojämlikheten i hälsa består
och har i vissa fall ökat mellan olika socioekonomiska grupper.

Bra upplevd hälsa
Enligt undersökningen Hälsa på lika villkor 2021, skattar 82% av männen och
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kvinnor är större i Vaxholm än i riket (75% vs 71%).
Väldigt ofta eller ganska ofta känner dig
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Axeltitel
åk 9 Vaxholm

åk 9 Sthlm län

Under året har det skett satsningar för förbättrad psykisk hälsa. Några av
insatserna som genomförts med framgång under året är; utökat stöd till
Kronängsskolan för ungdomspedagog, förbättrad samverkan mellan
förvaltningarna angående barn man oroar sig för, fördjupningsstudie bland
unga i Vaxholm kring psykisk ohälsa, filmer till ungdomar och föräldrar om
lokalt stöd, informationsfilm om socialförvaltningens arbete samt resurshund
med fokus på elever med skolfrånvaro. Insatserna är finansierade med
statsbidrag genom Uppdrag Psykisk Hälsa, en överenskommelse mellan
regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Staden prioriterade
under 2021 insatser som skulle ge effekt och innebar ett mervärde utöver
pågående kärnverksamhet.

Meningsfull och aktiv fritid

Är "ofta" eller "ibland" på fritidsgård eller
"träffpunkt"

0
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Arbete med öka psykisk hälsa

2020

I kommunen finns goda förutsättningar för en aktiv fritid i våra natur- och
rekreationsområden och genom vårt föreningsliv. Många unga deltar i
ledarledda aktiviteter. Ungdomsgården hade under mars-december totalt
909 besök. Från jan-mars var gården stängd eller hade restriktioner. Sedan
ungdomsgården öppnade efter pandemin så har fredagarna varit väldigt
populära vilket kan tolkas som att ungdomarna har saknat någonstans att
vara på. Kostnadsfria aktiviteter erbjöds i samverkan med lokala föreningar
och företag under samtliga skollov. Majoriteten av aktiviteterna var
fullbokade och väldigt uppskattade av deltagarna.

Studiero och struktur i klassrummet
Vaxholms högstadieskola har utvecklat elevhälsoarbetet med nya sätt att
stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella
områden som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det
förebyggande arbetet.

Narkotika
17% av pojkarna och 2% av flickorna angav 2021 att de någon gång har
använt narkotika. Utvecklingen över tid har inte förändrats nämnvärt,
snarare minskat. Samtidigt har en stor andel elever haft möjlighet att prova
men avstått. Antalet narkotikabrott har ökat från 3 till 17 anmälda brott år
2017 till 2021. Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal
anmälningar initieras av allmänheten och de anmälningar som görs snarare
är ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa denna typ
av brottslighet än antalet begångna brott. Narkotika förekommer över hela
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landet och i alla samhällsgrupper. Merparten av narkotikan har sitt ursprung i
utlandet och en stor del av försäljningen sker via internet och sociala medier.

Tillsyn och tobakslagstiftning
Med anledning av den pågående pandemin har utbildning för krogpersonal
och tillsynsbesöken av SRMH, (Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor) minskat. En krögarträff har erbjudits och var välbesökt.
På 21 av 35 serveringsställen har tillsynsbesök genomförts. Kontroll av
uppgifter hos Skatteverket och Polisen har genomförts av samtliga. Enligt den
nya tobakslagen krävs tillstånd för att sälja tobak och de rökfria miljöerna i
samhället har utökats. Ett tillsynsbesök av fem butiker har gjorts på objekt
som säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel. Inget kontrollköp har
genomförts under året. Bedömningen är att de tillståndspliktiga
verksamheterna sköter sig väl.

Drogförebyggande arbete
Arbetet sker i nära samverkan med ungdomsverksamheterna och Polisen.
Insatser gentemot målgruppen föräldrar har skett genom information- och
kommunikationsinsatser. Tobaksprevention har genomförts i årskurs 6,
antilangning för unga vuxna och nattvandring pågått. På grund av pandemin
har insatser som Kronobergs- och Linköpingsmodellen (vilka båda är
uppsökande arbete gentemot unga) inte utförts. Polisen arbetar för att
minska tillgången genom riktade insatser mot miljöer där narkotika
förekommer. Tips under Valborg resulterade i upptäckt av en så kallad
langningsbil och ett annat tips resulterade i ett stort tillslag av narkotika i en
lägenhet i polisområdet.
Antal nattvandringar under året var 13 tillfällen av 58 vuxna. Både föreningar
och klasser. Det är en minskning från förra årets 21 tillfällen men en ökning
från 2019 på 8 tillfällen. Ungdomsstödet har varit ute på kvällsfält vid 6
tillfällen.

Sammanfattande bedömning av året
+ Samverkan är mycket god mellan verksamheter som arbetar hälsofrämjande och
förebyggande gentemot barn och unga
- Oroande siffror kring ungas psykiska hälsa och skillnaden är stor mellan pojkar
och flickor
Generellt god självskattad hälsa hos vuxna men oroande siffror i de yngre
åldersgrupperna. Kvinnor/flickor rapporterar en sämre självskattad hälsa än
män/pojkar. Pandemins konsekvenser är ännu inte helt klarlagda.

Andel åk 9 som svarar ”ganska ofta” eller
”väldigt ofta” på frågan att man inget
duger till.
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God utbildning för alla
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet
behöver möta människors behov under hela livet – från förskola till högre
utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande.
Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör
det möjligt att bidra till ett hållbart samhälle.

Trivsel
Av eleverna i årskurs 9 boendes i Vaxholm svarar 87% av flickorna och 91% av
pojkarna att de trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola. Det är en liten
ökning sedan tidigare år och över länssnittet på 85% respektive 90%.

Jag trivs mycket bra eller ganska bra i
skolan

Trygghet och delaktighet
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Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med
fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en
utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom
djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. I grundskolans
brukarundersökning uppgav 90,9% av eleverna i åk 5 (flickor 91% och pojkar
94%) att de känner sig trygga i skolan. Låg- och mellanstadieskolorna har
bland annat genomfört en satsning på att skapa trygga raster för alla elever
att känna trygghet och stimuleras. Det har bland annat
inneburit organiserade rastaktiviteter och observationer av hur barnen
samspelar. Kronängsskolan har fortsatt att fokusera på trygghet och trivsel
och har under hösten genomfört åtgärder inom flera områden.

Betyg och meritvärde
Betygsutfallen för årskurs 9 visar på fortsatt höga resultat. 91% av eleverna i
årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla
ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1%) men betydligt högre än
snittet i Stockholms län (81,0%) och riket (76,1%). Fler pojkar (93,8%) än
flickor (87,8%) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse
både från trenden i Vaxholm och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket
är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror främst på att
flickornas meritvärde är betydligt lägre än föregående läsår och pojkarnas
meritvärde högre, vilket gör att Vaxholm avviker från trenden i riket och
länet. I årskurs 9 var det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och
andra utmaningar vilket bland annat resulterade i att färre flickor uppnådde
kunskapskraven i alla ämnen. Trots stödinsatser hade skolan svårigheter med
att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9.

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
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Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn
Gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i
Vaxholm. Utfallet för 2021 är 85,9 % vilket är en ökning med 12,4 %. Utfallet
är högst i Stockholms län och 3:e högst i landet. De höga utfallet visar att
Vaxholms elever har en gedigen och bra utbildning med sig från såväl försom grundskola. Eleverna har förutsättningar att göra bra val till
gymnasieskolan och får god studie- och yrkesvägledning innan
gymnasiestudierna.

Riket
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Legitimerade pedagoger
För att säkra en hållbar, trygg och kunskaps- och hälsofrämjande skola är
behöriga pedagoger en framgångsfaktor. Andelen med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne var 79,5% jämfört med länet på 71,2% och riket
71,1%. Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel
heltidstjänster med förskollärarlegitimation (34%) än länssnittet (29%), dock
betydligt lägre än snittet i riket (41%). Det höga utfallet beror bland annat på
ett aktivt arbete i alla verksamheter för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Välfungerande övergångar
Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan
förskola och förskoleklass och mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala
och fristående verksamheter. Syftet är att öka tryggheten hos eleverna samt
skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad måluppfyllelse.

Digitalisering
Under läsåret har grundskolorna haft en gemensam satsning på digitalisering.
Som en följd av pandemin har alla skolor arbetat intensivt med digitala
verktyg och enheterna har utvecklat förmågor för att använda digitala
verktyg på ett varierat sätt med inriktning på lärandet mer än själva
verktyget. Möten har också hanterats digitalt till stor del. Ökat fokus har lagts
på att använda Teams som arbetsyta för både personal och elever.

Sammanfattande bedömning av året
+ Hög kvalitet i skolor och förskolor, nöjda föräldrar och goda kunskapsresultat
- Utmaningen i att möta alla elevers individuella behov och upplevelsen av
inflytande och delaktighet
Vaxholms stad har goda utbildningsresultat. Trots detta behöver verksamheterna
möta ökande krav på att främja en tillgänglig och trygg lärmiljö för alla barn.
Brist på behöriga pedagoger är en utmaning framåt.

Andel åk 9 svarar "stämmer mycket bra" eller
"stämmer bra" på om vuxna ingriper om någon
blir trakasserad eller mobbad
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Jämställdhet
Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.
Jämställdhet uppnås när alla har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att
själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Ojämn könsfördelning i kommunfullmäktige
Ett av delmålen inom jämställdhet är en jämn fördelning av makt och inflytande.
Under 2021 fanns 31 ledamöter i kommunfullmäktige, 13 kvinnor och 18 män. Det är
en ökning av andelen kvinnor jämfört med förra mandatperioden.

Övervägande kvinnor anställda i kommunen
Könsfördelningen bland kommunens anställda är 76% kvinnor och 24% män.
Fördelning har varit mer eller mindre konstant över tid och motsvarar
könsfördelningen i Sveriges kommuner. Andelen kvinnliga chefer var 71% (2020).
Antal kvinnor/män i
Kommunfullmäktige
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Sedan 2020 är kommunen med i SKR ledda projektet; Modellkommuner för
jämställdhetsintegrering. Syftet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning
med målet är att Vaxholm ska erbjuda en jämställd offentlig service. Under året
har en rad aktiviteter och insatser skett; statistik redovisas könsuppdelat,
kompetensutveckling bland tjänstepersoner, workshop med politiker och
förvaltningschefer, kommunikationsinsatser i lokalmedia. Utvecklingsområden
inom respektive verksamhet har identifierats och arbete påbörjats. Jämställdhet är
nu integrerat i vår ordinarie struktur för planering, genomförande och uppföljning.
Under kommande år kommer fokus att ligga på analys vid omotiverade
könsskillnader.

Jämställt bemötande
Under året har samtliga förvaltningar fått ta del av en inspirationsföreläsning
med tillhörande workshop kring jämställt bemötande. 94% ansåg att jämställt
bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det handlar
om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor. 84% ansåg att det var
viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring normer och
automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att
jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla!

Männen näst bäst på föräldradagar men näst sämst på VAB
Andelen uttagna föräldradagar av män (33,5%) ligger stabilt högt i förhållande till
länet (2a plats) medan läget är desto sämre när det kommer till andelen tillfälliga
föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män (34,5%). Det är en bra bit under
länssnittet 39,2% och rikets 39,7%.
Sammanfattande bedömning av året
+ Modellkommuner har lett till en mer jämställdhetsintegrerad kommun
- Vi har en bit kvar när det gäller analys, jämställda beslut och medvetenhet
Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet men trots detta återstår omotiverade
könsskillnader. Kommunen har gjort framsteg och arbetet ska fortgå genom att lyfta
könssegregerad statistik, utmana föreställningar, fatta jämställda beslut och minimera våld.
Positiv utveckling

Är jämställt bemötande viktigt i din
verksamhet (medarbetare)?
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Hållbar energi för alla
Energianvändningen påverkar utsläppen av växthusgaser, men har också
annan miljöpåverkan. Andelen förnybar el och värme ökar, transportsektorn
ställer om till eldrift och till förnybara bränslen. Tillgång på förnybar el och
tillräcklig effekt i elnäten är en förutsättning för att lyckas i
klimatomställningen. Energi är en resurs som ska användas till rätt saker och
på ett effektivt sätt. Ökad småskalig lokal produktion från sol minskar vårt
beroende av andra och bidrar till ett hållbart energisystem.

Energiplanen
Energiplan för 2021–2030 är antagen av kommunfullmäktige. Planen har mål
för att öka andelen förnybar energi, en effektiv energianvändning, minskad
klimatpåverkan från energisektorn samt en trygg energiförsörjning.

Samverkan
Samverkansmöten med EON genomförs regelbundet för att behandla
strategiska energifrågor och framtida utveckling. Kommunen har genom
Energikontoret i StorSthlm genomfört effektkartläggningar på
Kronängsskolan och Söderfjärdsskolan. Metoden visar på möjligheter till
besparing och hur effekttoppar kan undvikas.

Energianvändningen i kommunens verksamheter
För uppvärmning av kommunens lokaler och bostäder på Vaxön används
fjärrvärme som till 100 % är fossilfri och produceras i värmeverket på Kullön.
100 % förnybar och miljömärkt el köps in till kommunens verksamhet. På
Ullbergska gården har fönster renoverats och försetts med treglas. Det ger en
bättre inomhusmiljö och en beräknad årlig besparing på 10 500 kWh.

Energi och klimatrådgivningen
Från och med 2021 finns ett samarbetsavtal med kommunerna i nordost och
där har två rådgivare kunnat anställas på heltid. Det har arrangerats sex olika
evenemang och seminarier om energismart företagande, solenergi och
laddplats för fordon. Rådgivningen riktas till företag, bostadsrättsföreningar
samt enskilda fastighetsägare och finansieras av Energimyndigheten.

Sammanfattande bedömning av året
+ Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler minskar något som en följd
av effektiviseringsåtgärder
- Flera laddplatser på parkeringar för allmänheten och för anställda
Effektiviseringen behöver fortsätta, energi är en resurs som också behövs i
klimatomställningen.

Energianvändningen i kommunens lokaler

kWh/kvm

2020
147

2021
146

Små förändringar
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Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar
också om att arbeta för en hållbar ekonomisk tillväxt. Att främja ekonomisk
stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

Kommunens ekonomi

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat
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Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk
hushållning vilket betyder att det ekonomiska resultatet ska vara positivt sett
över en längre period. Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål
för att mäta god ekonomisk hushållning. För 2021 är de att resultatet i procent
av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, soliditeten för kommunen
ska inte understiga 35 procent samt att resultatavvikelsen i procent av
budgeten ska vara noll. Alla tre målen uppnås under 2021. Resultatet i procent
av skatteintäkterna är 20,1 procent, soliditeten är 50,4% och budgetavvikelsen
positiv.

Vaxholms näringsliv
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Långtidsarbetslöshet 25-64 år, mars
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Resultatet i SCB:s medborgarundersökning inom Nöjd Kund-Index
företagsklimat visar på fortsatt bra resultat (77) jämfört med tidigare år. Det är
högt över målnivån på 71 samt i jämförelse med länet (73). Företagare får i
undersökningen bedöma kommunens service inom: brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt
serveringstillstånd. År 2021 har på många sätt varit utmanande för Vaxholms
näringsliv. Besöksnäringen har generellt drabbats hårt och det är framförallt de
företag som arbetar mot konferenser och övernattande gäster som har haft
det tufft. Vaxholms företag har dock klarat sig relativt bra genom pandemin.

Workshop för stärkt samspel med näringslivet
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Sthlms län
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Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin
kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala
näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och
ersättare i nämnderna under vintern 2022.

Riket

Stöd till arbete och långtidsarbetslöshet
Pandemin har gjort det svårare för kommunens jobbcoach att stödja
målgruppen. Under året gick ytterligare 19 aktuella klienter på försörjningsstöd
ut i självförsörjning. Fem utav dessa var extratjänster för nyanlända inom
offentlig sektor, 11 st. definieras som övrig anställningsform samt 3 st. gick till
studier. Ytterligare 12 pågående extratjänster har förlängts under året med
ytterligare 1 år och därmed förhindrat att de riskerat ånyo hamna på
försörjningsstöd. Pandemin kan ha bidragit till den ökade trenden
långtidsarbetslösa de senaste åren. Ingen signifikant skillnad mellan män och
kvinnor i Vaxholm går att utröna.

Ungdomar i sysselsättning
För läsåret 2020/2021 hade Vaxholms stad 56 inrapporterade ungdomar till
kommunens aktivitetsansvar. Verksamheten arbetar uppsökande och
förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i
sysselsättning.
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Av dessa 56 ungdomar deltog 49 ungdomar i minst en åtgärd och det är en
andel på 87,5%. Motsvarande andel för Stockholms län ligger på 18,9% och för
samtliga kommuner i Sverige är andelen 23,7%. De vanligaste åtgärderna som
ungdomarna i Vaxholm deltar i är studie- och yrkesvägledning. Resultat från
åtgärderna är exempelvis återupptagande av studier eller hjälp till annan
myndighet för stöd i arbetssökandet.

Värdegrund och ledarskap och medarbetarskap
De gemensamma värdeorden samspel, engagemang och respekt har fungerat
som en värdefull kompass under årets pandemi. I arbetet med ett hållbart
arbetsliv har en medarbetaridé för tagits fram och lanserats under året samt
utbildning i främjande/salutogent ledarskap har genomförts för stadens
chefer. Utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över
värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det
främjande ledarskapet. Varje chef och ledare har också fått metoder och
verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken.
Medarbetarengagemang (HME) år
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Prestationsnivå och hållbart medarbetarengagemang
I medarbetareundersökningen ingår SKR’s frågor som underlag för totalindex
HME (hållbart medarbetarengagemang). Kommunens totalindex 2021 är 84,
vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner på 79. Viss
skillnad mellan män (87) och kvinnor (83). Även Vaxholms resultat för
ledarindex är högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla
kommuner (79). Undersökningen visar även att den totala upplevda
prestationsnivån har, trots pandemin, ökat en aning (till 75,6 från 74,3).

God tillgänglighet och digitaliserade tjänster
Både det interna och det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och
utökats för att möta upp medborgarnas och medarbetarnas tillgänglighetskrav
på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har utvecklats för att utöka
tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehanteringen i kommunen.
Trådlös kommunikationsutrustning har till viss del uppdaterats för att möta
utökade krav från verksamheten. Arbetet med effektivisering och renodling av
stadens interna trådlösa nätverk har setts över och internetkapaciteten har
utökats i flera steg under året. Andel av befolkning (%) med tillgång till
bredband om minst 100 Mbit ökar stadigt från 75% år 2018 till 83% 2021.

Sammanfattande bedömning av året
+ Trots pandemi håller kommunen en god ekonomi och medarbetarna är
motiverade, engagerade och presterar på hög nivå.
- Pandemin har försvårat arbetet med stöd till sysselsättning
Arbetet med kommunens värdegrund och arbeta för en inkluderande och
trygg arbetsmiljö för hållbara medarbetare har varit effektivt. Fortsatt fokus
framåt på att utveckla arbetstillfällen för alla grupper i kommunen, även dem
som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Jag ser fram emot att gå till arbetet
2021
Stämmer mycket bra
39,8%
Stämmer ganska bra
36,2%
Stämmer varken bra eller dåligt 17,4%
Stämmer ganska dåligt
5,3%
Stämmer mycket dåligt
1,4%

Positiv bedömning
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Minskad ojämlikhet
Målet om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Även om
Sverige kan ses ha en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom
överlag, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat
kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Ojämlikhet handlar
också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till
och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling.

Tillit till andra
Vaxholm har minst andel invånare i landet med avsaknad av tillit till andra. Det
visar folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor vilken mäter
invånares (16–84 år) levnadsvanor och levnadsvillkor. Andelen invånare med
avsaknad av tillit i Vaxholm var 16% jämfört med i 28% i riket och 22% i länet.
Avsaknaden var högre hos män (20%) än hos kvinnor (12%).
Mottagande av nyanlända
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Nyanlända
Mottagandet har varit litet på grund av covid-19 pandemin. Kommunen tog
emot 26 personer. Fyra av dessa tillhörde årsantalet för år 2020 då de blev
aviserade under 2020 men ankom i januari 2021. Två familjeåterföreningar
skedde under 2021. För att hantera bostadsförsörjningen för målgruppen har en
plan med perspektiv på 3 år tagits fram och för att möta behov av stöd i
etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats.
Flyktingsamordnaren kommer att arbeta med integration och bostadssökande.
Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 2022.

Nyansökningar ekonomiskt bistånd och ekonomisk standard
En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund
av pandemin. Antalet förväntas fortsätt öka något under 2022 med anledning av
det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Antalet
ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen försörjning.
Andelen personer med låg ekonomisk standard är i Vaxholm i förhållande till
Sthlm:s län (11,7%) och riket (15,1) i stort. Dock är skillnaderna i Vaxholm mellan
andelen inrikes- och utrikesfödda påtagliga.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år)
samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar
aktiviteter under högst 24 månader där svenska för invandrare (SFI),
samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar.
Andelen män som lämnat etableringsuppdraget (status efter 90 dagar) var för
Vaxholms stad år 2020 91% (riket 39%) medan andelen kvinnor 82% (riket 28%).
Sammanfattande bedömning av året
+ Hög tillit till andra, måluppfyllelse angående mottagande och möjlighet att leva
det liv man vill
- Ökat ojämlikhet efter pandemi med ökad ärendemängd ekonomiskt bistånd
Kommunen är jämlik i förhållande till andra kommuner men även här ökar
skillnaderna. Pandemin drabbade ojämlikt. Utbildning, sysselsättning, bostads- och
samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för minskad ojämlikhet.
Små förändringar

Möjlighet att vara den man är och leva det
liv man vill leva, andel (%)

Kvinnor
Män
Riket

2021
91,1%
91,8%
85,9%
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Hållbara städer och samhällen
Städer och samhällen ska vara inkluderande och säkra. Det ska finnas
överkomliga bostäder och hållbara transportsystem. Värdefulla naturområden
och kulturmiljöer ska skyddas. Samhället ska vara motståndskraftigt och kunna
klara klimatförändringarna.

Gång och cykel
Den första etappen av gång och cykelväg på Rindö har blivit klar. Planering
pågår för en gång- och cykelväg utmed Överbyvägen på Resarö samt fortsatt
utbyggnad på Rindö. Antal meter cykelväg per invånare i Vaxholm är betydligt
lägre än för riksgenomsnittet och svaren i medborgarundersökningen visar
också på ett missnöje med utbudet av cykelvägar och bristande säkerhet.

Ombyggnad av kajerna
Kajerna i Vaxholm ska rustas upp, första spadtaget togs den 21 december och
byggnationen beräknas vara klar 2026. Vaxholms stad har skrivit under ett
stadsmiljöavtal som ger ett betydande bidrag till projektet från Trafikverket. I
avtalet ingår att främja resande med kollektivtrafik och bättre möjligheter att ta
sig fram med gång och cykel i staden. Kajen ska vara en väl fungerande
bytespunkt för gående, cykel, buss och båt. Ett arbete som pågår är att planera
för en fungerade buss- och båttrafiken samt parkering under ombyggnadstiden.

Kollektivtrafiken
Försöket med en pendelbåtlinje från Vaxholm till Strömkajen har fortsatt under
året men med begränsat antal trafikanter på grund av pandemin. Alternativet
att kunna resa till jobbet med båt upplevs som positivt och försöket pågår även
under 2022. Arninge resecentrum står nu klart och ska vara en viktig bytespunkt
för resande i nordöstra Stockholm med snabba och enkla byten mellan buss,
tåg, cykel och bil. Samtidigt har kollektivtrafik-körfältet utmed E18, Arninge Stocksund färdigställts.

Klimatanpassning
Ökad kunskap om konsekvenserna av ett förändrat klimat samt beredskap för
extrema väderhändelser nu och i framtiden minskar samhällets sårbarhet.
Arbetet har påbörjats under året och fortsätter under 2022.

Ny lekplats på Lägret
Lekplatsen på Lägret har byggts om med miljövänliga material och säker
lekutrustning. Den är utformad med hjälp av förslag från barn och vuxna.

Sammanfattande bedömning av året
+ Förbättrad kollektivtrafik med pendelbåt och anslutningar från Arninge
- Tillgängligheten minskar och trafiken i centrum ökar när byggande av
infrastruktur och bostäder har påbörjats.
Svaren i SCB medborgarundersökning visar att 99 % anser att närheten till naturen
och parker är en viktig del av boendemiljön. 62 % är nöjda med utbudet av gångoch cykelvägar samtidigt som 95 % tycker att det är lätt att transportera sig med bil.

Möjlighet att använda kollektivtrafiken
för resor, andel nöjda
2019
2020
38 %
42 %

Små förändringar
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Hållbar konsumtion och produktion
Produktion och konsumtion av varor medför en miljöpåverkan och
förbrukning av naturresurser. När varor återanvänds, lagas eller lånas
ut får de en längre livslängd och miljöbelastningen från vår
konsumtion minskar. Återvinning av material sparar resurser, ger
energi och näring. Minskad användning av engångsplast minskar
både klimatpåverkan och avfallsmängderna.

Avfall och återvinning
En ny avfallsplan och avfallsföreskrifter tagits fram av Roslagsvatten i
samarbete med kommunen. Dessa beskriver hur avfallsverksamheten
ska se ut fram till 2030, med mål och åtgärder för att minska
avfallsmängderna och öka återvinningen.
Avfallsmängderna har ökat med ca 6 % per hushåll jämfört med 2020,
men utsorteringen av matavfall har också ökat med ca 10 %. Orsaken
kan vara att vi har vistats mera hemma och att även fritidshusen har
använts mera under pandemin. På Tynningö har
matavfallsinsamlingen startats upp, så nu kan 72 % av hushållen i
kommunen sortera ut sitt matavfall.
Eriksö återvinningscentral är stängd för ombyggnad och ska stå klar
till våren 2022. Under byggtiden har hushållen kunnat lämna sitt
avfall på en mobil återvinningscentral som har haft helg-öppet och
har varit uppställd på olika platser under året.
Sorteringsmöjligheterna har varit begränsade, men den mobila
lösningen har ändå varit ett uppskattat alternativ.

Måltider och inköp
Måltidsenheten som ansvarar för tillagning av måltider till skola och
förskola planerar och gör medvetna livmedelsinköp. Av den totala
inköpsvolymen till skola och förskola var 39 % av varorna ekologiska
livsmedel i kronor räknat. Måltidsenheten beräknar också
måltidernas klimatbelastning som för 2021 landar på 1,6 kg CO2ekv/kg livsmedel. Tallrikssvinnet stannade på 13 gram/tallrik i
skolorna. Genom att baka bröd till soppluncher och mellanmål har
inköpen av djupfryst bröd minskat med 2980 kilo. Det ger både en
miljömässig och ekonomisk vinst och samtidigt en kvalitetshöjning för
f
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Håll Sverige rent - kommun
Varje år tas ett Håll Sverige rent-index fram. Vaxholms hamnade på
plats 38 (2020 plats 21) av 290 medverkande kommuner. Det är
medverkan i skräpplockardagar, andel verksamheter som är anslutna
till Grön flagg samt en bedömning av andra åtgärder för att minska
nedskräpningen som avgör. Vaxholms stad är en Håll Sverige rentkommun.
I Vaxholm deltog 9 skolor och förskolor med sammanlagt 1 560 barn
och vuxna i årets Skräpplockardagar. Det var något färre
verksamheter med jämfört med 2020, men totalt sett lika många
anmälda deltagare. Det är i första hand en pedagogisk aktivitet där
barn lär sig om skräp och att inte skräpa ned. Kampanjen genomförs
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med ett stort engagemang från alla medverkande. På Rindö
genomfördes ett skräpplockarevent under hösten på privat initiativ
och med engagerade Rindöbor.

Gästhamnen rensas av dykare
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gästhamnen. Det är ett projekt där frivilliga dykare, i samarbete med
Vaxholms stad, dyker på badplatser och i hamnar för att rensa
bottnar samtidigt som dykarna får värdefull träning.

Hållbara familjer
Som avslutning på projektet hållbara familjer kom klimatinspiratör
Heidi Andersson till oss på ett digitalt seminarium. Hon berättade om
sitt engagemang, hur det fungerar att leva fossilfritt i glesbygden och
om att använda de resurser som finns, återbruka och odla.

Som armbrytare ser jag det som givet att ta tag i omställningen,
greppa motståndet, bryta ner det, bryta mönster och visa
HANDLINGSKRAFT!

Grön flagg
Grön Flagg är en metod för skolor och förskolor som vill arbeta med
en hållbar utveckling. Stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för
verktyget som är öppet för både kommunala och fristående
verksamheter, sex förskolor och fem grundskolor i kommunen deltar
aktivt.
Syftet är att arbeta med hållbar utveckling med utgångspunkt från
barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Metoden bygger på de
globala hållbarhetsmålen och läroplanerna för skola och förskola.
Det är också ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetet för föräldrar och
andra i omgivningen. Varje verksamhet tar fram en handlingsplan
som beskriver vad barnen vill arbeta med. Det kan handla om allt från
skräp och återvinning till att rädda havet och lära känna platsen där
du bor.

Sammanfattande bedömning av året
+ Måltider i skola och förskola med liten miljö- och klimatpåverkan
- De totala avfallsmängderna från invånare i Vaxholm ökar

Insamlat mat- och restavfall kg/invånare
2020
2021

Det saknas uppgifter på hur konsumtionen ser ut lokalt. Men avfallsmängderna kan
vara en indikator som visar på ökad konsumtion och ökat matsvinn.

217 kg/inv

243 kg/inv

Små förändringar
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Bekämpa klimatförändringarna
Ett förändrat klimat innebär ett hot mot både välfärd, samhälle, miljö
och natur runt om i hela världen. Användningen av fossila bränslen är
den största orsaken till klimatförändringarna. För att klara
omställningen behövs både samhällsförändringar, teknikutveckling
och beteendeförändringar. Även om utsläppen minskar nu behöver vi
anpassa oss till det förändrade klimatet.

Klimatkartläggning
En klimatkartläggning för Vaxholm har genomförts med syftet att
tydliggöra klimatpåverkan i kommunens verksamhet och för hela
kommunen.
För att kunna nå målen som finns i Sverige och Parisavtalet behöver
klimatfrågan vara med i beslut, planering och åtgärder inom många
olika ansvarsområden. I rapporten föreslås följande åtgärder för det
fortsatta klimatarbetet i kommunen:
•
•
•
•
•
•

•

Använda de styrdokument och mål som är beslutade,
integrera och följ upp åtgärder.
Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning,
tjänster, transporter, förbrukningsmaterial.
Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen.
Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt
markanvändning.
Värna kolsänkor i naturen och i havet.
Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom
organisationen, hos boende och verksamma, hos barn och
unga.
Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ
för att få ett brett engagemang.

Regional utsläppsstatistik från SMHI.se/nationella emissionsdatabasen, ton/år fördelat på sektorer
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Kommunens resor och transporter
Koldioxidutsläppen från skolskjutsresorna har minskat med hela 3,6
ton genom gemensamma uppsamlingsplatser, bättre planering och
uppföljning av avtalet med transportören. Antal körda mil har
minskat med 61 %. Det har också resulterat i en förbättrad
trafiksituation vid skolorna.

Biltransporter i hemtjänsten
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Kommunens hemtjänstverksamhet har trots en längre körsträcka
jämfört med 2020 minskat utsläppen av koldioxid med 7 % med hjälp
av bränslesnåla och laddbara bilar. Av det totala antalet körda mil
med tjänstebil har 45 % körts på el.
Insamlingen av avfall, via Roslagsvattens entreprenör, sker nu till 90
% med förnybara bränslen.
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Medarbetare agerar resurs- och klimatsmart
I september fick anställda inom kommunen besvara en enkät om hur
man reser i jobbet samt till och från arbetsplatsen. Användningen av
egen bil i tjänsten är 34 % och 51 % av anställda i kommunen tar egen
bil till jobbet. Resandet med kollektivtrafiken har påverkats av
pandemin och minskat jämfört med enkäten från 2018.
I årets medarbetarenkät ställdes frågan om anställda i kommunen
anser att de agerar resurs- och klimatsmart. Av de som har svarat
anser 83 % att de gör det och andelen som anser att det finns
förutsättningar för att minska klimatpåverkan och minska
resursförbrukningen på jobbet har ökat från 75 % till 77 %.

Sammanfattande bedömning av året
+ Laddbara fordon ökar både i kommunens verksamhet och i hela kommunen
- Klimatpåverkan från transporter i Vaxholm har ökat de senaste 20 åren baserat
för förbrukningen av fossila bränslen till alla typer av motorer och fordon.
Klimatpåverkande utsläppen minskar i Sverige, mycket beroende på minskat
resande under pandemin. Men produktionen av fossila bränslen i världen förväntas
fortsätta öka och världshandeln ökar igen.

Andel tjänsteresor med förnybara bränslen,
% andel av totalt antal mil
2020
28 %

2021
45 %

Små förändringar
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Hav och marina resurser
Haven förser oss med ovärderliga resurser och mat. Haven
absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som
släpps ut från mänsklig verksamhet. Havsmiljön påverkas också av
utfiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som
leder till övergödning.

Kommunalt vatten och avlopp
Roslagsvatten AB ansvarar, på uppdrag av kommunen, för
försörjningen av dricksvatten och hanteringen av dagvatten samt
avlopp inom verksamhetsområdet i Vaxholms stad. Under 2021 har
174 liter person/dygn distribuerats i Vaxholm. Roslagsvatten har
avslutat arbetet med anslutning till kommunalt vatten och avlopp på
Skarpö, där totalt 238 fastigheter har möjliggjorts anslutning. 60 nya
VA-kunder tillkom under året men fler hushåll kan ha anslutit i
förhållande till bostadsrättsföreningar.
Ett avtal har skrivits med Österåkers kommun för att Vaxholms stad
ska ansluta till reningsverket i Margretelund och planeras vara klart
2026.
En utbildning har genomförts för planeringsutskottets politiker med
syftet att informera om vikten av god kvalitet och hantering av
dagvatten.

Enskilda avlopp
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför varje år tillsyn på
ett antal enskilda avloppsanläggningar. Anläggningar som bedöms
som underkända medför krav på fastighetsägaren att åtgärda eller
anlägga ny avloppsanläggning. Under årets tillsyn fick 58% av besökta
anläggningar godkänt. I och med att bristfälliga anläggningar åtgärdas
kommer läckage av näringsämnen från enskilda avlopp att minska.
Under 2021 beviljades 63 tillstånd för nya avlopp.

Åtgärder vattenkvaliteten och fisket
Majoriteten av Vaxholms vattenområden är påverkade av mänsklig
verksamhet och har därför en försämrad vattenkvalitet. Under året
har arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet för tre
vattenförekomster, som påbörjades 2020, fortsatt för tydligare
förankring i kommunen. Revidering av tillhörande handlingsplanen
har påbörjats för att tydliggöra åtgärder som ska förbättra
vattenkvaliteten i de utvalda vattenförekomsterna. Programmet ska
antas under 2022.
I samverkan med Roslagsvatten har ett arbete för att möjliggöra en
öppen dagvattenlösning i Johannesbergsparken påbörjats. Åtgärden
utreds för att kunna minska näringsbelastningen av fosfor i Södra
Vaxholmsfjärden och förbättra vattenområdets miljökvalitet samt
öka den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter.
Fiskefredning har utfärdats av Länsstyrelsen för vattenområdet
innanför broarna (Tallaröfjärden, Fladen, Söderkullasundet samt
Nibbleviken, Eke fjärd och Stensundsmaren) som gäller fr.o.m. 1 april
t.o.m. 15 juni. Syftet är att låta rovdjursfiskar som gädda, abborre och
gös leka ostört.
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Ett samarbete med Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen har
påbörjats för att möjliggöra kommunal samverkan med målet att ta
fram olika underlag för att kommunicera hur man utövar ett mer
hållbart båtliv. Kommunen deltar även i pilotprojektet Stockholm
Skärgård som ingår i Havs- och vattenmyndighetens initierade
övergripande projekt för en regional ekosystembaserad
havsförvaltning.

Sammanfattande bedömning av året
+ Arbetet med lokala åtgärdsprogram för extra exponerade vattenförekomster
- Att uppnå 100% god ekologisk status för vattenförekomster till 2027

Andel vattenförekomster som följer
miljökvalitetsnormernas…

En stor del av Vaxholms vattenförekomster har idag måttlig ekologisk status, vilket innebär
att åtgärder behöver genomföras. Dagvattenfrågan är fortsatt viktig och anläggningar för
dagvattenrening behöver planeras för att gynna biologisk mångfald samt möjliggöra
klimatanpassning.

kemiska status
ekologiska status

2016
71%
7%

2021
71%
7%

Små förändringar
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Ekosystem och biologisk mångfald
Målet handlar om att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden
och stärka ekosystemen. Med biologisk mångfald menas variationen
bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska sambanden
som finns mellan organismerna. För det stora flertalet arter och
ekosystem är hotbilden kopplad till mänskliga aktiviteter och
förändringar i arternas livsmiljö. För att bevara den biologiska
mångfalden behövs hänsyn och insiktsfull planering när olika
naturresurser nyttjas.

Grönstruktur
Kommunen har tagit fram en grönplan som analyserar och lyfter
naturvärden och grön infrastruktur för att stärka, utveckla och sköta
Vaxholms naturområden. Grönplanen är ett planeringsunderlag och
ska ge förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden och
stödja viktiga ekosystemtjänster samtidigt som kommunen utvecklas.
En handlingsplan för prioritering och ansvarsfördelning av föreslagna
åtgärder planeras att tas fram i samverkan med berörda enheter och
nämnder under 2022 efter politiskt antagande.

Naturvärden
Invasiva arter som till exempel björnloka och parkslide har fortsatt
bekämpats. Strategin för invasiva arter är färdigställd men behöver
förankras i kommunen för att tydligare leda arbetet vidare.
Under sommaren genomfördes en fågelinventering på 63 platser på
kommunens olika öar. Det är andra gången en sådan inventering sker
och syftet var att få en jämförelse med tidigare resultat för att ta
fram en metod för att följa utvecklingen av biologisk mångfald.
Den restaurerade dagvattendammen Eriksömaren har haft mycket
tillväxt under året och nedsatt skötsel. Tekniska enheten har därför
tagit fram skötselåtgärder inför 2022 års budget för att förbättra
upptaget av näringsämnen. Antagna riktlinjer för skogsförvaltning har
förankrats ytterligare i kommunen men har ännu en bit kvar till en
självgående process för hållbar förvaltning av kommunens trädklädda
marker.

Plantering
Odlingen inom stadens pedagogiska verksamheter har fortsatt under
året med plantering av bland annat fjärilslarver och björnbärsbuskar.
På förskolan Pysslingen har personal, barn och föräldrar skapat ett
större trädgårdsland där barnen fått ta del av odlingen och skörden
har blivit en del av förskolans matlagning. Barnen har på ett naturligt
sätt fått prata om hållbarhet och matsvinn med hjälp av odlingen
samt lärt sig innebörden av att inte slösa på resurser.
I kommunens allmänna planteringar har pollinerarvänliga blommor
använts under vår och sommar för att skapa en större biologisk
mångfald.
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Parker och friluftsområden
Framnäsparken på Vaxön har utvecklats till en plats för pollinerare
och medborgare genom anläggandet av en äng, rabatter med
pollinerarvänliga blommor och buskar samt bänkar. Även ett
vattenbad har placerats i parken för törstiga insekter att dricka ur.
De vandringsleder som kommunen ansvarar för på Bogesundslandet
har slyröjts. Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket (LONA) för att
rusta upp en strandpromenad på Kullön har gjorts på initiativ av
boende med stöd av kommunen.

Sammanfattande bedömning av året
+ Mer kunskap för att bevara kommunens naturvärden och gröna infrastruktur
- Ytterligare inkludering av ekosystemtjänster för en hållbar samhällsutveckling

Andel skyddad
natur i kommunen

2020
40,8%

2021
40,8%

I och med framtagen grönplan kommer tydligare krav och ansvarsfördelning ställas på
kommunen med syftet att stärka och lyfta ekologiska samband och ekosystemtjänster.

Positiv utveckling
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Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för
hållbar utveckling. Avsaknad av våld och hot, transparenta och ansvarfulla
institutioner och god samhällsstyrning är förutsättningar för mellanmänsklig
tillit och trygghet.

Tryggast i länet
Nio av tio känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde under kvällstid.
Det är en högre andel än både närliggande kommuner och i länet där sju av tio
anger detsamma. 81% av kvinnorna respektive 95% av männen svarade att de
känner sig mycket eller ganska trygga.

Polisanmälda brott i
Vaxholms stad

Brottsstatistik i Vaxholm
Vaxholm är den kommun i region Stockholm som har lägst antal anmälda
brott. Antalet anmälda brott har minskat de senaste två åren från närmare
1000 brott år 2019 till 830 brott år 2021. De vanligaste brotten är
tillgreppsbrott, följt av trafikbrott, skadegörelse- och våldsbrott.

1000
900
800
700
2018

2019

2020

2021

Våldsprevention
Under året genomfördes Informationskampanjen Våld är aldrig OK. Kampanjen
syntes i lokalmedia, på busshållplatser och i sociala media. Budskapet var att
våld syns inte alltid på ytan och att det finns hjälp att få, både för den som är
utsatt och för den som utsätter. Kampanjen ledde till en liten ökning av
ärenden via jourtelefon.

Handbok för medborgardialog
Under året har ett styrdokument antagits för förtroendevalda och
tjänstepersoner i kommunen kring genomförande av medborgardialog.
Dokumentet är en handbok som ska vara ett verktyg för att tydliggöra vad
medborgardialog är, utreda behov, redogöra nivåer och exemplifiera verktyg.

Visselblåsartjänst
Sedan slutet på 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Visselblåsning är när en
arbetstagare rapporterar om missförhållanden. En extern leverantör av
visselblåsartjänst har upphandlats i kommunen för att utöka
skyddsregleringen.

Säkerhet och servrar
Arbetet med att skydda känsliga verksamhetssystem, uppgradering av ITplattformen och med ledningssystem för informationssäkerhet har fortgått
under året. Syftet med systemet är ekonomisk styrning av den gemensamma
digitaliseringen och i det dokumenteras systemförvaltning, digitalisering,
säkerhetsklassningar och riskbedömningar.
Sammanfattande bedömning av året
+ Hög grad av trygghet och konkreta insatser för delaktighet, transparens och
säkerhet har utförts
- Lågt förtroende för politiker och kommunens verksamhet
Fortsatt arbete med transparens och delaktighet känns prioriterat för ett ökat förtroende.
Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet fortgår för hög upplevd trygghet.
Små förändringar

Beslut som fattas i kommunen upplevs
som genomtänkta och genomarbetade
(%)
Kvinnor
Män

2021
24,9%
11,8%
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3. Framåtblick 2022
3.1 Hur går vi vidare mot ett hållbart samhälle?
Hållbar utveckling innebär livskvalitet - för alla - nu och i framtiden men vi har sett hur
en global pandemi under två år kan förändra världen och världsbilden totalt. En hållbar
samhällsutveckling med livskvalitet varje dag innebär att våra gemensamma resurser
måste förvaltas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och robust för att också
kommande generationer och människor i andra delar av världen kan få en hög
livskvalitet och en god miljö.
Om vi ska få en hållbar utveckling måste vi ta strategiska beslut som steg för steg leder
mot en ökad hållbarhet. Att genomföra hållbarhetskonsekvensanalyser i
beslutsprocesserna, få till en mer cirkulär ekonomi och lokalt arbeta in Agenda 2030målen i de dagliga verksamheterna är viktiga verktyg. Informationen och indikatorerna
som i Hållbarhetsredovisning 2021 ger en bild av vad som går åt rätt håll och var vi
måste öka på takten.
Det handlar ofta om komplexa förhållanden där det gäller att ha ett helhetsperspektiv.
Klimatförändringarna leder bland annat till översvämningar, torka och förändrade
odlingsförhållanden och ökar sårbarheten i den inhemska livsmedelsförsörjningen.
Ojämlikhet kan skapa instabila samhällen med ökat våld. Försämrad folkhälsa leder till
ökade vårdkostnader och kortare livslängd. Listan kan göras mycket längre och
slutsatsen är därför enkel att dra: omställning lönar sig. Konsten är att hitta smarta
lösningar genom ett tvärsektoriellt angreppssätt och inte fortsätta enligt traditionella
stuprörsmodeller.
Utmaningar på organisationsnivå
• Genomföra/Implementera hållbarhetsstrategin med kopplade åtgärder fram till och
med år 2030. Strategin översätter agendans globala mål och delmål till den lokala
kontexten.
• Integrera de, för staden prioriterade, globala målen och delmålen i den ordinarie
verksamheten så att det utgör en självklar del i planering, budget, beslut,
genomförande och uppföljning.
• Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson, bolag och medborgare har ett
ansvar för att vi ska röra oss i riktning mot målen.

4. Indikatorer kopplat till de globala målen
I kommunens verksamhetsstyrning har mål och indikatorer som kommunens
verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med andra kommuner
markerats upp med respektive globalt måls logotype. Dessa har, tillsammans med
exempelvis indikatorer som finns i Kolada (SKR) sammanställts i följande tabell. Tanken
är att indikatorerna ska visa på ett nuläge och hur vi ligger till inom målet.
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Agenda 2030
Hälsa och
välbefinnande

Utfall
2019

Indikator
Väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt att
leva andel (flickor/pojkar %)

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel
(flickor/pojkar %)

BM
2021

55/55

58/64

59/68

49

47

48

42

64/68

45/51

63/64

-

10/9

8/11

2/17

10/14

82

90

81

74

92

88

78

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel (%)

Utfall 2021

72/83

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)
Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (flickor/pojkar %)

Utfall
2020

88

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel
(kvinnor/män %)
God utbildning

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (flickor/pojkar %)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (flickor/pojkar
%)
Genomsnittligt meritvärde åk 9 (flickor/pojkar)
Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation (%)
Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett
ämne (%)
Vårdnadshavare som anser att barnet känner sig tryggt på
förskolan, andel (flickor/pojkar %).

Jämställdhet

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal
dagar (%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män,
andel av antal dagar (%)
Kvinnor i kommunfullmäktige, antal av 31 totalt
Deltidsarbete (kvinnor/män %)

-

-

45,3/47 40,3/37,9

95,2/88,7

96,8/93,2

87,8/93,8 82,3/79,8

76,3/70,7

86,7/85,3 74,5/68,6

76,3/77,3
277/240

286/254

262/269

255/236

31

30

34

32

76,3

76,3

79,5

69,5

98

92/96

93,7/96

94

32,9

32,4

33,5

31,2

32,3

35,5

34,5

39,2

17

11

13

-

27/18

24/19

18/3

-

5

8

7

-

139

147

146

177

82/83

81/84

83/87

80/80

60

79

77

75

171

210

181

103

78

81

83

90

-2,5

0,4

0,7

0,0

Hållbar energi
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler
Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex
(kvinnor/män)
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat
Svensk näringslivsranking, enkät
Tillgång till bredband, minst 100 mbit, andel av befolkning (%)
Resultatavvikelse i procent av budget (%)
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Agenda 2030
Minskad ojämlikhet

Utfall
2019

Indikator
Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%)
Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden (%)
Andel strukturerade och standardiserade metoder inom
socialtjänstens område (%)
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel
(män/kvinnor %)
Andel personer med låg ekonomisk standard, andel (%)

Hållbara städer och
samhällen

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar

Hållbar konsumtion
och produktion

Utfall 2020

BM
2021

Utfall 2021

1,7

1,5

2,2

5,4

24,4

29,6

29,6

37

42

54

54

38

48

60

60

63

21/13

20/12

24/21

6,2

6

-

12

83

120

91

80

51

52

-

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och
sophämtning

64

62

-

65

Nöjd Region-Index (NRI)

65

67

-

65

Nöjd Medborgar-Index (NMI)

48

51

-

57

35

39

47

-

218

217

38

35

38

29

2,02

1,92

1,87

6,73

41

61

65

46

75

79

68

-

7%

7%

7%

-

71%

71%

71%

-

0%

0%

4,6%

-

40,8

40,8

40,8

15,5

Polisanmälda brott totalt

987

891

830

-

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare

358

421

-

986

25

23,3

-

34,8

28/8

30/9

30/8

45/13

90

80

77

79

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten)
Insamlat mat- och restavfall, kg/person

181

194

Ekologiska inköp, andel (%)
Bekämpa
klimatförändringarna Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) eftersläpning på två år

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Hav och marina
resurser

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)
Andel vattenförekomster som följer
miljökvalitetsnormernas cykel, god ekologisk status (%)
Andel vattenförekomster som följer
miljökvalitetsnormernas cykel, god kemisk status (%)
Fiskfredningsområden, andel (%)

Ekosystem och
biologisk mångfald
Skyddad natur totalt, andel (%)

Fredliga och
inkluderande
samhällen

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv
Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam,
andel (kvinnor/män %)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)

28
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Protokoll Kommunstyrelsen
2022-03-24
Änr KS 2022/2.042
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§ 57 Ekonomiskt utfall januari-februari 2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2022

Budget
jan-feb 2022

Budgetavv
jan-feb 2022

115 KS-Kommunledning

-11 970

-13 633

1 663

217 Socialnämnd

-30 317

-33 501

3 184

315 Barn och utbildningsnämnd

-55 031

-56 565

1 534

-1 905

-1 443

-462

-10 227

-10 520

292

-109 451

-115 662

6 211

112 KS Finans

126 092

121 240

4 852

Total

16 642

5 579

11 063

Ansvar3

411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 16,6 mnkr vilket överstiger budgeten med
11,1 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet beror dels på att vi har
budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskottet beror på flera
olika faktorer. Dels genererar skolorna ett överskott men även verksamheten för samverkan och stöd
och den gemensamma administrationen bidrar också till överskottet.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. I princip hela underskottet går att
härleda till bygglovsverksamheten. Det är fortsatt långa handläggningstider med avgiftsreduceringar på
intäkterna samtidigt som extraresurser stöttar verksamheten med ökade lönekostnader till följd.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet beror
framförallt på satsningar som inte är realiserade än.
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Kommunstyrelsen
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Överskottet beror på en förbättrad
skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2022-03-16/§ 26
Tjänsteutlåtande 2022-03-15

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Koray Kahruman, klk

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-03-16
Änr KS 2022/2.042
1 av 2

§ 26 Ekonomiskt utfall januari-februari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2022

Budget
jan-feb 2022

Budgetavv
jan-feb 2022

115 KS-Kommunledning

-11 970

-13 633

1 663

217 Socialnämnd

-30 317

-33 501

3 184

315 Barn och utbildningsnämnd

-55 031

-56 565

1 534

-1 905

-1 443

-462

-10 227

-10 520

292

-109 451

-115 662

6 211

112 KS Finans

126 092

121 240

4 852

Total

16 642

5 579

11 063

Ansvar3

411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 16,6 mnkr vilket överstiger budgeten med
11,1 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet beror dels på att vi har
budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskottet beror på flera
olika faktorer. Dels genererar skolorna ett överskott men även verksamheten för samverkan och stöd
och den gemensamma administrationen bidrar också till överskottet.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. I princip hela underskottet går att
härleda till bygglovsverksamheten. Det är fortsatt långa handläggningstider med avgiftsreduceringar på
intäkterna samtidigt som extraresurser stöttar verksamheten med ökade lönekostnader till följd.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet beror
framförallt på satsningar som inte är realiserade än.

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

Protokoll

2022-03-16
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Överskottet beror på en förbättrad
skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2022-03-15

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Koray Kahruman, klk

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

Tjänsteutlåtande
2022-03-15
Änr KS 2022/2.042
1 av 2

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall januari-februari 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-feb 2022

Budget
jan-feb 2022

Budgetavv
jan-feb 2022

115 KS-Kommunledning

-11 970

-13 633

1 663

217 Socialnämnd

-30 317

-33 501

3 184

315 Barn och utbildningsnämnd

-55 031

-56 565

1 534

Ansvar3

411 Stadsbyggnad

-1 905

-1 443

-462

-10 227

-10 520

292

-109 451

-115 662

6 211

112 KS Finans

126 092

121 240

4 852

Total

16 642

5 579

11 063

514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 16,6 mnkr vilket överstiger budgeten med
11,1 mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr. Överskottet beror dels på att vi har
budgeterade kostnader som kommer senare på året, dels på flera vakanta tjänster.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom
individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden

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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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande
2022-03-15
Änr KS 2022/2.042
2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr. Överskottet beror på flera
olika faktorer. Dels genererar skolorna ett överskott men även verksamheten för samverkan och stöd
och den gemensamma administrationen bidrar också till överskottet.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. I princip hela underskottet går att
härleda till bygglovsverksamheten. Det är fortsatt långa handläggningstider med avgiftsreduceringar på
intäkterna samtidigt som extraresurser stöttar verksamheten med ökade lönekostnader till följd.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Överskottet beror
framförallt på satsningar som inte är realiserade än.
Finansansvaret
Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 4,9 mnkr. Överskottet beror på en förbättrad
skatteprognos och lägre räntekostnader jämfört med budget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2022.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2022-03-24
Änr KS 2022/52.351
1 av 2

§ 40 Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•
•

Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att
Österåkersvatten förordar beslutet.
Om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174
miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet.

Ärendebeskrivning
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av
projektet för att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut tog i Vaxholms
kommunfullmäktige 2020-06-15/§ 33 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle
utredas.
Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten
2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en
systemanalys som presenterades i jan 2022.
Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS
(aktivt slam) och MBR
- har lika livscykelkostnad över tid
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets
utformning
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2.
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel
- stabila och mycket bra reningsresultat
- bäst effekt för rening av mikroplaster
- lägst total investering
MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller
och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området
som valt denna teknik.
Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2022-03-16/§ 9
Tjänsteutlåtande 2022-03-01, Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2022-03-24
2 av 2
Kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande Roslagsvatten - ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med
kommunal borgen 2022-03-01
Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-02-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie-Louise Scanlan, Marie-Louise.Scanlan@roslagsvatten.se
Koray Kahruman@vaxholm.se

För kännedom:

marie.wiklund@vaxholm.se

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

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2022-03-16
Änr KS 2022/52.351
1 av 2

§ 9 Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
•
•

Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att
Österåkersvatten förordar beslutet.
Om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174
miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet.

Ärendebeskrivning
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av
projektet för att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut tog i Vaxholms
kommunfullmäktige 20200615§33 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas.
Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten
2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en
systemanalys som presenterades i jan 2022.
Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS
(aktivt slam) och MBR
- har lika livscykelkostnad över tid
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets
utformning
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2.
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel
- stabila och mycket bra reningsresultat
- bäst effekt för rening av mikroplaster
- lägst total investering
MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller
och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området
som valt denna teknik.
Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2022-03-01, Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2022-03-16
2 av 2
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Tjänsteutlåtande Roslagsvatten - ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med
kommunal borgen 2022-03-01
Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-02-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Marie-Louise Scanlan, Marie-Louise.Scanlan@roslagsvatten.se
Koray Kahruman@vaxholm.se

För kännedom:

marie.wiklund@vaxholm.se

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

Tjänsteutlåtande

2022-03-01
Änr KS 2022/52.351
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef

Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
•
•

Projekteringen fortsätter av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att
Österåkersvatten förordar beslutet.
Om nytt lån med kommunal borgen med löpande avrop. För Vaxholms del betyder det 174
miljoner kronor, som motsvarar 18,5% av hela beloppet.

Sammanfattning
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av
projektet för att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund. Beslut tog i Vaxholms
kommunfullmäktige 20200615§33 att ett gemensamt reningsverk med aktivslamteknik skulle utredas.
Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten
2021 utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en
systemanalys som presenterades i jan 2022.
Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS
(aktivt slam) och MBR
- har lika livscykelkostnad över tid
- bäst möter Roslagsvattens visionsdokument
- bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets
utformning
- ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2.
- lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel
- stabila och mycket bra reningsresultat
- bäst effekt för rening av mikroplaster
- lägst total investering

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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Tjänsteutlåtande

2022-03-01
Änr KS 2022/52.351
2 av 2

MBR:s nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller
och grön energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området
som valt denna teknik.
Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår.

Bedömning
Vid Vaxholmsvattens styrelsemöte den 24 februari beslutade Vaxholmsvatten att rekommendera
ÖVAR:s styrelse att fatta beslut att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun enligt
beslutsförslag. Vid ÖVAR:s styrelsemöte den 24 februari föreslog styrelsen att föreslå Österåker och
Vaxholms kommunfullmäktige att fatta beslut enligt beslutsförslaget.

Måluppfyllelse
MBR-tekniken ger en större måluppfyllelse både för kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Och beslut om
kommunal borgen ger möjlighet till att finansiera fortsatt utredning och förverkligande.

Finansiering
Finansieringen kommer att hanteras inom Vaxholms budget, i år och kommande år.

Förslagets konsekvenser
Konsekvenser för Vaxholm av förverkligande av nytt avloppsreningsverk är förbättrad rening av
avloppsvatten och möjlighet att omvandla befintligt avloppsreningsverk till en pumpstation.

Uppföljning och utvärdering
Arbetet med det nya avloppsreningsverket återrapporteras löpnade till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-03-01, Nytt avloppsreningsverk- teknik och lån
Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24
Tjänsteutlåtande Roslagsvatten - ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med
kommunal borgen 2022-03-01
Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-02-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Marie-Louise Scanlan, Marie-Louise.Scanlan@roslagsvatten.se
Koray Kahruman@vaxholm.se

För kännedom:

marie.wiklund@vaxholm.se
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DOKUMENT ID:

20220225-30105

DATUM:

2022-02-24
SIDA 1 AV 3

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER

Styrelsemöte ÖVAR AB

SAMMANTRÄDESDATUM

2022-02-24

PLATS

Margretelunds ARV samt digitalt

TID

Kl. 13.00 – 14.00

ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare
Marie-Louise Scanlan
Ordförande
Bror Jansson
Vd
Christian Wiklund
Justerare
Malin Forsbrand
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DOKUMENT ID:

20220225-30105

DATUM:

2022-02-24
SIDA 2 AV 3

Ledamöter
Bror Jansson, ordförande
Malin Forsbrand, ledamot,
Hans Johansson, ledamot, deltog digitalt
Lars Lindgren, ledamot
Björn Pålhammar, ledamot
Johan Carselind, suppleant
Bengt Sandell, suppleant, deltog digitalt

Frånvarande

Övriga närvarande
Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi- och HR-chef
Magnus Emanuelsson, projektledare
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§1

DOKUMENT ID:

20220225-30105

DATUM:

2022-02-24
SIDA 2 AV 3

Öppnande av möte
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4

Val av justerare
Beslutades att jämte ordförande och vd utse Malin Forsbrand att justera dagens
protokoll.

§5

Bilaga 1

Ekonomi
Maria Appel informerade om balansräkning och upparbetade kostnader. Fastställelse av
årsredovisningen sker på kommande styrelsemöte den 16/3-2022, efter avslutad
revision.

§6

Bilaga 2

Beslut om teknik och lån
Christian Wiklund informerade om nya rön och ekonomiska utredningar avseende
teknikval för det nya verket i Margretelund.
Ett beslutsförslag till ÖVAR ABs styrelse för vidare beslut i kommunfullmäktige i
respektive kommun förevisades avseende nya lån för investeringsbudget för etapp 1 och
2 med kommunal borgen samt förslag till beslut om att fortsätta projekteringen av det
nya reningsverket med förordad MBR-teknik. Vaxholmsvatten ABs styrelse har
rekommenderat ÖVAR AB att föreslå kommunfullmäktige i Vaxholms stad att besluta
enligt beslutsförslaget. Österåkersvatten ABs styrelse föreslås att på kommande möte
rekommendera kommunfullmäktige i Österåker att besluta enligt beslutsförslaget.
Beslut
Styrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta att fortsätta
projekteringen av det nya reningsverket med förordad MBR-teknik, förutsatt att
Österåkersvatten AB godkänner beslutet.
att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om nya lån med
kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB, med löpande avrop. Lånen
fördelas på Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr.

§7

Nästa möte
16/3-2022 kl. 14.30, styrelsemöte

§8

Mötet avslutades
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Roslagsvatten AB | Box 437 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70
info@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se
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DOKUMENT ID: 20170216-20142
SIDAN: 1 (5)

Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk
och lån med kommunal borgen
Förslag till beslut
ÖVAR:s styrelse föreslår kommunfullmäktige
att

Förorda att använda MBR-teknik för den fortsatta projekteringen av det nya
avloppsreningsverket på Margretelund

att

för investeringsbudgeten för etapp 1 och 2 på 941 mkr besluta om lån med kommunal borgen
för Österåker (81,5%) 767 mkr och för Vaxholm med (18,5%) 174 mkr med löpande avrop.

Sammanfattning
Våren 2020 utfördes en första teknik- och lokaliseringsutredning som utgjorde beslutsunderlag till den
inriktning och beslut som togs om att använda aktivslamtekniken för det fortsatta utvecklandet av projektet för
att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Margretelund.
Under 2021 upphandlades en partner, NCC för att inledningsvis ta fram ett principförslag. Under hösten 2021
utfördes en fördjupad studie av möjliga utformningar och anpassning till platsen med ett förslag till
arkitektonisk utformning. Med ökad detaljkunskap och en arkitektonisk utformning utfördes en systemanalys
som presenterades i jan 2022.
Med den uppdaterade systemanalysen och med de drifterfarenheter som gjorts på Henriksdals
avloppsreningsverk så förordas MBR-tekniken då den i jämförelse med de utvärderade alternativen AS och
MBR
-

har lika LCC-kostnad över tid
bäst möter Roslagsvattens visionsdokument
bäst kan anpassas till den framtagna arkitektoniska visionen för det nya avloppsreningsverkets
utformning
ger den kortaste totala byggtiden för etapp 1 och 2.
lägsta kostnad för ytterligare reningssteg för förstärkt rening av läkemedel
stabila och mycket bra reningsresultat
bäst effekt för rening av mikroplaster
lägst total investering

MBRs nackdel med högre energi- och kemikalieanvändning kan minskas med användande av solceller och grön
energi samt med teknisk utveckling och samarbete med övriga avloppsreningsverk i området som valt denna
teknik.
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Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022. Lån med kommunal borgen
kommer att avropas löpande årsvis i takt med att finansieringsbehov uppstår.

Bakgrund
Teknikval Margretelunds reningsverk
Den första systemvalsanalysen utfördes under 2020 i samband med val av lokalisering som presenteras för
styrelserna i mars 2020.
Utredningen var för både lokalisering, Täljö eller Margretelund, och teknik, Aktivslam (AS) eller
membranbioreaktorteknik (MBR).
-

MBR var främst tänkt för Täljö då kostnad för utrymmet i berg avgjorde
Båda alternativen får plats på Margretelund
Aktivslam med sedimentering(AS) förordades för Margretelund
o Känd teknik
o Största yta, vilket möjliggör ändring
o Lägst energiförbrukning och få kemikalier

Det som beslöts våren 2020 var att
-

Bygga det nya avloppsreningsverket på Margretelund med aktivslamteknik.

Genomförandet av projektet är uppdelat i tre etapper
-

Etapp 1, enligt gällande tillstånd om 57 000 pe och enligt gällande detaljplan
Etapp 2, projektera för en belastning om 93 000 pe
Etapp 3, förbereda för en möjlig belastning om 125 00 pe.

Under 2021 upphandlas en entreprenör för att genomföra projektet i partnering. Kontrakt skrevs med NCC i
juni 2021.
Partneringsprojektet är indelat i tre faser
-

Fas 0, genomförande av systemvalsanalys och utarbetande av principförslag.
Fas 1, systemhandling.
Fas2, genomförande.

Under hösten 2021 har ett systemval genomförts. Fyra olika processtekniska alternativ utvärderades, två olika
utformningar av aktivslamteknik med sedimentering (AS), ett med aktivslamteknik med avskiljning i membran
(MBR) och ett med samma teknik som befintligt reningsverk på Margretelund (MBBR)
Utvärderingen gjordes utifrån givna förutsättningar
-

den gällande detaljplanen,
Roslagsvattens visionsdokument och
LCC-analys (investerings- och driftkostnader över tid).

Den teknik som till störst del uppfyllde Roslagsvattens visionsdokument var MBR-tekniken.
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Ett av AS alternativen och MBBR var både dyrare (LCC) och gav inga fördelar ur visionsdokument eller
detaljplanen och därför genomfördes en fördjupad studie för ett AS- och ett MBR-alternativ.
Följande fördelar finns med de båda teknikerna.
Aktivslam med avskiljning i membran MBR
+
+
+
+
+
+

Ger partikel- och mikroplastfritt vatten
Enklare och miljömässigt säkrare när läkemededelsrening ska införas.
Förbättrad avskiljning av bakterier
Mycket stabilt driftresultat utan variationer
Minskar belastning av organiskt material
Lägst investering

Aktivslam med avskiljning i sedimentering AS
+
+
+
+

Lägre energiförbrukning
Enbart driftkemikalier
Teknik som använts länge och på de flesta ARV i världen
Lägst driftkostnad

Både teknikerna är oberoende av val av slambehandlingen som nuvarande utvärderas för Margretelund, HTC
och rötningsteknik.
Den sammanfattning som presenterades och utgjorde grunden för utvärdering våren 2020 för MBR teknik var:
-

Ny teknik. Anläggningar finns främst i USA, Tyskland och en större i Danmark
Inga anläggningar i drift i Sverige, den första större byggs nu. Henriksdals reningsverk och den första
linjen under våren 2020

MBR-tekniken har nu utvärderats under mer än ett vid Henriksdals reningsverk med mycket goda resultat och
givna garantivärden har uppnåtts avseende energi. Henriksdal har med utgångspunkt från driften av linje 1
beslutat att bygga ut hela reningsverket till 1,6 miljoner PE med MBR-teknik. Även SYVAB har valt MBR teknik
för utbyggnad av Himmerfjärdens reningsverk. I den uppdaterade systemanalysen under 2021 har därför ett
lägre riskpåslag på driftkostnader kunnat användas i LCC-analysen.
Den fördjupade LCC-analysen uppvisar i stort likartade kostnader över tid för de båda alternativen AS och MBR.
De två teknikerna har väsentligt olika teknisk utgångspunkt för vad som avgör kapaciteten av en anläggning
-

MBR-teknikens kapacitet avgörs av den hydrauliska kapaciteten och av antalet membran
AS-teknikens kapacitet avgörs av antalet byggda bassänger

Med anpassning till platsen och den valda utformningen medför detta att
-

En MBR-anläggning kan
o byggas på en gång även för etapp två men utrustas enbart med membran för det gällande
tillståndet för etapp 1 på 57 000 pe.
o byggnadsmässigt är därmed området färdigställt och tillgängligt kring 2027

-

En AS-anläggning
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o
o
o

Måste byggas i etapper med volymer för etapp 1 och därefter, efter erhållande av nytt
tillstånd kompletteras med erforderliga volymer och bassänger.
Etapp 1 färdigställs därmed till år 2026 och därefter återupptas byggnadsarbeten kring 2028
för att möta behoven för etapp 2 till 2030.
Området blir därmed byggnadsteknisk klart först omkring 2031.

Lån och kommunal borgen
I februari 2020 togs en första grovt uppskattad budget fram för hela projektet. Sweco medverkade i
kalkylarbetet. Den totala budgeten är på 941 mkr och inkluderar allt inom stängslet, inklusive rivning av
befintliga byggnader, entreprenadpåslag, oförutsedda kostnader, Roslagsvattens egna kostnader och
projektering. Denna budget är beslutad i både Österåkers kommuns och Vaxholms stads kommunfullmäktige.
Inför fas 1 kommer ett första riktpris som blir den första riktiga budgeten att tas fram för projektet. Detta
kommer att kalkyleras under våren 2022.
Bolaget ÖVAR AB som ska äga och driva den nya reningsverksanläggningen är bildat och de första
investeringskostnaderna kommer att börja faktureras till ÖVAR under 2022 när fastigheten är förrättad.
Beräknad lyftplan för etapp 1 och 2
MKR
Österåker
Vaxholm
Totalt

2022
95,8
21,8
117,6

2023
194,5
44,2
238,7

2024
261,1
59,3
320,4

2025
106,0
24,1
130,0

2026
24,5
5,6
30,0

2027
24,5
5,6
30,0

2028
24,5
5,6
30,0

2029
20,4
4,6
25,0

2030
15,8
3,6
19,4

TOTALT
767,0
174,1
941,1

Vaxholmsvatten
Vid Vaxholmsvattens styrelsemöte den 24 februari 2022 beslutade styrelsen att rekommendera ÖVAR AB att
föreslå respektive kommunfullmäktige att besluta att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med
förordad MBR-teknik. Styrelsen beslutade även att rekommendera ÖVAR ABs styrelse att föreslå respektive
kommunfullmäktige att besluta om nya lån med kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB. Lånen fördelas på
Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr.

Ärende
Eftersom MBR-tekniken möjliggör att området omkring reningsverket kan ges sin slutgiltiga utformning (för
etapp 1 och 2) redan 2027 och påverkan på omgivningen kan minskas med ett antal års byggnation är detta
alternativ att föredra för närliggande bebyggelse. Tekniken möjliggör dessutom att området tillgängliggörs för
allmänheten genom en park redan 2027, som alternativ till att vara en byggarbetsplats fram till 2031.
MBR-tekniken möter förutsättningarna som detaljplanen ger, uppnår bäst Roslagsvattens visionsdokument för
reningsverket, kostnaderna bedöms i detta skede ligga på samma nivå som för AS, samtidigt som tekniken ger
förutsättningar för bättre rening av partiklar, mikroplast och läkemedel.
Med bakgrund av ovanstående så förordar Roslagsvatten att MBR används som huvudteknik för det nya
avloppsreningsverket i Margretelund. Styrelsen för ÖVAR AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige
detsamma.
För att möjliggöra investeringen av etapp 1 och 2 på 941 mkr föreslår styrelsen för ÖVAR AB
kommunfullmäktige att besluta om lån med kommunal borgen för Österåker (81,5%) 767 mkr och för Vaxholm
med (18,5%) 174 mkr med löpande avrop.
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Christian Wiklund
VD, Roslagsvatten och Vaxholmsvatten

Bilaga 1. Protokoll styrelsemöte ÖVAR AB 2022-02-24
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2022-02-24
SIDA 1 AV 5

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER

Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB

SAMMANTRÄDESDATUM

2022-02-24

PLATS

Margretelunds ARV samt digitalt

TID

Kl. 09.00 – 12.00

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsemötet föregicks av ett besök på HTC-anläggningen

Sekreterare
Marie-Louise Scanlan
Ordförande
Malin Forsbrand
Vd
Christian Wiklund
Justerare
Lars Lindgren

Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70
kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se
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Ledamöter
Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot, närvarande §§ 5-14
Lars Lindgren, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot
Susanne Edén, adjungerad ledamot

Frånvarande
Anna-Lena Nordén, ledamot

Övriga närvarande
Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
Magnus Emanuelsson, projektledare
Aleksandra Lazic, utvecklingsingenjör

Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70
kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se
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Öppnande av möte
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§4

Val av justerare
Beslutades att jämte ordförande och vd utse Lars Lindgren att justera dagens
protokoll.

§5

Bilaga 1

ÖVAR
Christian Wiklund informerade om nya rön och ekonomiska utredningar avseende
teknikval för det nya verket i Margretelund.
Ett beslutsförslag till ÖVAR ABs styrelse för vidare beslut i kommunfullmäktige i
respektive kommun förevisades avseende nya lån för investeringsbudget för etapp 1 och
2 med kommunal borgen samt förslag till beslut om att fortsätta projekteringen av det
nya reningsverket med förordad MBR-teknik.
Beslut
Styrelsen beslutar
att rekommendera ÖVAR ABs styrelse att föreslå respektive kommunfullmäktige
att besluta om nya lån med kommunal borgen om 941 mkr för ÖVAR AB. Lånen
fördelas på Österåker (81,5 %) 767 mkr och Vaxholm (18,5 %) 174 mkr.
att rekommendera ÖVAR AB att föreslå respektive kommunfullmäktige att
besluta att fortsätta projekteringen av det nya reningsverket med förordad
MBR-teknik.

§6

Bilaga 1

Vd informerar
Christian Wiklund informerade om bolagets arbete med risken för störningar i tillgången
på kemikalier som används av reningsverken. En grupp arbetar med frågan och en plan
är framtagen för ett eventuellt byte av kemikalier.

§7

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§8

Bilaga 2

Ekonomi
Maria Appel redovisade det preliminära årsbokslutet och resultatet per 31/12-2021.
Fastställelse av årsredovisningen sker på kommande styrelsemöte efter avslutad revision.
Budgetförutsättningar
Maria Appel förevisade förslag till budgetförutsättningar och styrelsen ombads
återkomma med eventuella önskemål om fler som underlag för planeringsarbetet.

Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 | Fax 08-540 835 70
kundservice@roslagsvatten.se | www.roslagsvatten.se
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Bilaga 3-4

Verksamhetsområden
Terees von Stedingk informerade om förslag till korrigering av verksamhetsområden i
Vaxholms stad.
Beslut
Styrelsen beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten fastighet enligt förevisat underlag, att gälla från och
med att beslutet i kommunfullmäktige vinner laga kraft.

§10

Bilaga 5

VA
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.
Skarpö: VA är nu färdigställt med drygt 76 procents kostnadstäckning av anläggningsavgifter. Norrberget/Hamngatan: aktuell tidplan för färdigställande är juni 2022.
Soldatgatan: arbetet kommer genomföras från september 2022 till maj 2023. Rindö
smedja: en kompletterande förstudie med VA-ekonomisk jämförelse av olika scenarion
har utförts. Johannesbergsparken: stort avrinningsområde med utlopp i Johannesbergsparken. Tre alternativ utredda ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

§11

Bilaga 6-7

Drift av återvinningscentraler
Peter Nyström presenterade ett förslag om drift av återvinningscentraler i Vaxholm och
Österåker med personal anställd av Roslagsvatten och svarade på styrelsens frågor.
Beslut
Styrelsen beslutade
att Roslagsvattens återvinningscentraler på fastlandet bemannas av personal
anställd av Roslagsvatten samt att övriga driftsfunktioner handlas upp i nya avtal
från och med den 1 april 2023, under förutsättning att Österåkersvatten ABs
styrelse fattar samma beslut.
Malin Forsbrand, Michael Baumgarten och Bengt Sandell bifaller förslaget. Lars Lindgren
och Mikael Vigvinter reserverar sig mot beslutet.

§12

Bilaga 8

Avfall och miljölogistik
Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.
Vaxholms återvinningscentral
Ett förslag till invigningsdatum är framtagen, 26 april 2022. Arbeten med planteringar
och sedumtak återstår.
Upphandlingar av insamling rest- och matavfall
Avtal är tilldelade för både fastland och skärgård. Ny entreprenör på fastlandet, Nordisk
Återvinning Service AB, och befintlig entreprenör, Liselotte Lööf Milj AB, fortsätter i
skärgården.

Roslagsvatten AB | Box 437, 184 26 Åkersberga
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Nästa möte
16/3-2022 kl. 13.00 styrelsemöte.

§14

Mötet avslutades
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Änr KS 2022/18.007
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§ 37 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:
- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer
Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete
gällande underhåll.
Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av
nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att
vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2022-02-17/§ 11
Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02
Missiv - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18
Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Haglund, revisionen

……………………….
Ordförande
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2022-02-17
Änr TFK 2021/160.007
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§ 11 Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:
- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer
Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete
gällande underhåll.
Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av
nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att
vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med följande tillägg:

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta:
Informationen noteras till protokollet.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02
Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18
Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
Kommunstyrelsen

För kännedom:

Anders Haglund, revisionen

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2022-02-02
Änr TFK 2021/160.007
1 av 3
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Svar på uppföljande granskning 2021 Vaxholm
Förslag till beslut
Vidtagna åtgärder bedöms som tillräckliga utifrån givna förutsättningar.
Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med revisionens rekommendationer gällande underhåll.

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar inom:
- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer
Revisionen bedömer generellt att vidtagna åtgärder är relevanta men att det kvarstår en del arbete
gällande underhåll.
Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av
nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om nämnden anser att
vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.

Ärendebeskrivning
Nedan följer svaren i punktform relaterat till varje föreslagen rekommendation gällande nämndens
arbete med underhåll.
1. Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäller
fastigheter och kajer.
Svar: Rutiner för underhållsarbete framtagna för fastigheter, kajer ingår i tekniska enhetens
underhållsplan.
2. Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna som nu är
föremålför en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa.
Svar: Inventering av stadens anläggningar framgår av underhållsplanen som uppdateras årligen.
3. Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avseende
fastigheter.

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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Svar: Rutiner för prioriteringar av underhållsåtgärder är framtagna och underhållsbehovet är inventerat.
4. Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möjliggöra ett
ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete.
Svar: Fortsatt svårt att precisera en mer exakt underhållsskuld, se svar under p.1 förtydligande frågor.
5. Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.
Svar: Fastighetsenheten har tagit in ett verktyg för att ta fram objektspecifika underhållsplaner. Inget
lämpligt stöd har identifierats för gator/vägar och kajer.
6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras.
Svar: Projekt följs upp enligt ekonomi och investeringsprocessen, ett förslag till nämndspecifika riktlinjer
finns men är ej ännu beslutade.
7. Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos Lantmäteriet
och Skatteverket.
Svar: Inventering och jämförelser utfört, viss diskripens finns.
Förtydligande frågor:
1. När kan en inventering och dokumentering av stadens kajer, strandskoningar, bryggor m.m. vara klar
och när kan en bedömning av underhållsskulden presenteras?
Svar: Underhållsplanen är uppdaterad och majoriteten av anläggningarna är inventerade. Det är dock
svårt att ta fram en summa då man kan lösa renoveringen på olika sätt.
Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och säkra upp
den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma denna kostnad kräver
omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det önskade tillvägagångsättet.
Ytterligare uppdateringar av underhållsplanen kommer att ske under 2022 med besiktningar och
kontroller.
2. Går det att precisera underhållsskulden på gator och vägar ytterligare i syfte att minska osäkerhet.
Svar: Prioritet för verksamheten har varit att inventera och bedöma skicket på staden anläggningar och
först när detta arbete är klart kan en mer exakt uppskattad kostnad beräknas. Arbete med att uppdatera
underhållsplanen utförs löpande och en ny plan skall tas fram varje år.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att nämnden kommer kunna leva upp till de rekommendationer som
revisionen ger men att det kräver mer tid. Arbetet med inventering och kostnadsbedömningar är
tidskrävande och sker löpande. Vid första svaret uppskattades att en bättre bild skulle kunna ges i
underhållsplanen för 2023 men arbetet är helt beroende av att förvaltningen har utrymme att prioritera
detta.
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En specifik åtgärd som varit svår att hantera är att se över lämpliga verksamhetsstöd, detta är ett arbete
som kräver utredningsmedel och investeringsmedel för implementering vilket inte återfinns i budget.

Uppföljning och utvärdering
Åtgärderna följs upp löpande i underhållsplanen som beslutas årligen.

Handlingar i ärendet
Innevarande tjänsteutlåtande – Svar på uppföljande granskning, 2022-02-02
Skrivelse - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18
Rapport - Uppföljande granskning Vaxholm 2021, 2022-01-18
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Revisorerna

2022-01-18

Till:
Nämnden för teknik, fritid och kultur
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Uppföljande granskning
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att genomföra
en uppföljande granskning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av granskningens
resultat och lämnade rekommendationer i tre tidigare (revisionsåret 2019) genomförda
granskningar. Dessa är:
- Nämndernas kontroll av privata utförare
- Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
- Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer
Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande dokument samt
tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll.
Vidtagna åtgärder bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av
privata utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende
underhåll bedöms vara relevanta men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta fram
underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattningen av stadens underhållsbehov. I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan
anses vara tillräckliga.
Revisionen önskar få ett yttrande från Nämnden för teknik, fritid och kultur avseende bedömningen av nämndens underhållsarbete där vissa rekommendationer delvis kvarstår samt om
nämnden anser att vidtagna åtgärder är tillräckliga avseende uppföljning av privata utförare.
Revisorerna önskar ta del an nämndens yttrande senast den 21 februari 2022.
Revisionen beslutar även att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och Socialnämnden
för kännedom med anledning av granskningens resultat. Rapporten överlämnas även till
Kommunfullmäktige för kännedom.
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund
Ordförande
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Januari 2021

Carin Hultgren
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
uppföljande granskning av vilka åtgärder som kommunstyrelsen och berörda nämnder
vidtagits med anledning av de tidigare granskningarnas resultat och lämnade
rekommendationer. Uppföljningen omfattar följande granskningar som ursprungligen
genomfördes 2019:
-

Nämndernas kontroll av privata utförare
Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Utifrån genomförd uppföljning är vår samlade bedömning att de granskade nämnderna
vidtagit relevanta åtgärder som omfattar framtagande av styrande och stödjande
dokument samt tydliggörande av rutiner för uppföljning och kontroll. Vidtagna åtgärder
bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga avseende nämndernas kontroll av privata
utförare och förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter. Åtgärderna avseende
underhåll bedöms vara relevanta, men att det fortfarande kvarstår ett arbete med att ta
fram underhållsplaner samt underlag för att bedöma den ekonomiska omfattning av
stadens underhållsbehov.
I rapporten redovisas vidtagna åtgärder och en bedömning av om dessa kan anses vara
tillräckliga.

1

653

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning

3

Metod

4

Granskningsresultat

5

Underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer

5

Uppföljning av privata utförare

8

Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter

12

2

654

Inledning
Bakgrund
Revisorerna i Vaxholm stad granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt
genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och
om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.
Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 påtalas
även vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att
regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning
av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare
att uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig
rapport. Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till
förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års
revisionsplanering.
Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i den risk- och väsentlighetsanalys som
upprättats har kommunens revisorer beslutat att genomföra en samlad uppföljning av
följande granskningar som genomfördes 2019:
-

Nämndernas kontroll av privata utförare
Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder vidtagit tillräckliga
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer.
Revisionsfrågan formuleras enligt följande:
Har kommunstyrelsen respektive granskad nämnd vidtagit tillräckliga åtgärder med
anledning av revisionens synpunkter och lämnade rekommendationer?

Revisionskriterier
Revisionens lämnade rekommendationer och nämndernas svar på granskningarna.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att följa upp effekten av revisorernas bedömning av de
fördjupade granskningar revisionen genomfört under 2019:
●

Nämndernas kontroll av privata utförare. Inom ramen för denna uppföljning ska även
frågan kring på vilket sätt nämnderna säkerställer att anlitade företag är seriösa i sin
utövning.
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●
●

Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer

Metod
Granskning har genomförts genom att revisorernas synpunkter och rekommendationer
samt nämndernas yttranden och åtaganden sammanställts. Skriftliga frågor har därefter
skickats ut till berörda förvaltningar och därefter har svare gåtts igenom.
Vidare har granskningen omfattat genomgång av för granskningen relevanta dokument
samt en genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. Kompletterande
astämning har gjorts med tjänstepersoner för att säkerställa att vi fått del av all relevant
information och underlag.
De personer som fått dessa frågeställningar har även beretts möjlighet att sakgranska
rapporten.
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Granskningsresultat
Underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer
Revisionell bedömning i granskningen var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer.
Underhållet av gator/vägar bedömer vi dock i vissa delar ändamålsenligt.
Granskningen indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en
underhållsskuld, beträffande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på
underhållsinsatser och reinvesteringar.
Granskningen visar dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för
gator/vägar. Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för
dessa är oklart. I övrigt finns det anledning att, generellt se över och uppdatera
systemstödet för underhållsplanering.
I revisorernas missiv1 till granskningen lämnades sju (7) rekommendationer som framgår
av sammanställningen nedan. När svar inkom skickade revisionen ytterligare en
skrivelse2 med begäran om ytterligare förtydliganden i form av två (2) frågeställningar
om förtydliganden om tidsplan för åtgärder som pekas ut i nämndens svar. Även dessa
framgår i sammanställningen nedan.
Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer, vidtagna åtgärder
och en bedömning av om dessa åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.
Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder och
bedömning

1. Upprättar rutiner och processer som
beskriver hur underhållsarbetet ska
prioriteras vad gäller fastigheter och
kajer.

Rutiner för underhållsarbete
framtagna för fastigheter, kajer
ingår i tekniska enhetens
underhållsplan.

Ja

2. Upprättar en förteckning över de
kajer som staden ansvarar för, utöver
de centrala kajerna som nu är föremål
för en översyn och inventerar
underhållsbehovet för dessa.

Inventering av stadens
anläggningar framgår av
underhållsplanen som
uppdateras årligen.

Ja

3. Intensifierar arbetet med att upprätta
rutiner för att planera och prioritera
underhåll avseende fastigheter.

Rutiner för prioriteringar av
underhållsåtgärder är framtagna

Ja

1

Missiv daterat 2019-12-10 ställt till Nämnden för teknik, fritid och kultur.

2

Skrivelse daterad 2020-04-03 ställd till Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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och underhållsbehovet är
inventerat.

4. Preciserar befintlig underhållsskuld
avseende gator/vägar i ett mindre
intervall för att möjliggöra ett ytterligare
mer ändamålsenligt underhållsarbete.

Fortsatt svårt att precisera en mer
exakt underhållsskuld, se svar
under p.1 förtydligande frågor.

Delvis

Arbete pågår. Uppdaterad
underhållsplan har beslutats av
nämnden för år 20223.
Planen är nämndens andra i
ordningen och är inte komplett. För
år 2022 har följande
anläggningstyper tillkommit; parker.
strandskoningar och bredband. En
fullständig plan som omfattar
stadens samtliga anläggningar
beräknas kunna presenteras
2023-2024.

5. Ser över vilka systemstöd som är
lämpliga för gator/vägar, kajer och
fastigheter.

Fastighetsenheten har tagit in ett
verktyg för att ta fram
objektspecifika underhållsplaner.

Delvis

Inget lämpligt stöd har identifierats
för gator/vägar och kajer.

6. Upprättar rutinbeskrivningar för hur
genomförda underhållsprojekt ska
följas upp och analyseras.

Projekt följs upp enligt ekonomi och
investeringsprocessen, ett förslag
till nämndspecifika riktlinjer finns
men är ej ännu beslutade.

Delvis

7. Efter inventering av fastigheter
jämför dessa uppgifter mot de uppgifter
som finns hos Lantmäteriet och
Skatteverket.

Inventering och jämförelser utfört,
viss diskrepans finns.

Ja

Kompletterande frågeställningar

Vidtagna åtgärder och
bedömning

När kan en inventering och
dokumentering av stadens kajer,
strandskoningar, bryggor m.m. vara
klar och när kan en bedömning av
underhållsskulden presenteras?

Underhållsplanen är uppdaterad
och majoriteten av anläggningarna
är inventerade. Det är dock svårt
att ta fram en summa då man kan

Delvis

3

Nämnden teknik, fritid och kultur 2021-12-09 § 98 belsutade nämnden att anta underhållsplan
för 2022.
6
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lösa renoveringen på olika sätt.4
Ytterligare uppdateringar av
underhållsplanen kommer att ske
under 2022 med besiktningar och
kontroller.

Går det att precisera
underhållsskulden på gator och vägar
ytterligare i syfte att minska osäkerhet.

Prioritet för verksamheten har varit
att inventera och bedöma skicket
på staden anläggningar och först
när detta arbete är klart kan en mer
exakt uppskattad kostnad
beräknas.

Delvis

Arbete med att uppdatera
underhållsplanen utförs löpande
och en ny plan skall tas fram varje
år. (Nämnden teknik, fastighet och
fritid 2021-12-09 § 98 beslutades
om planen för 2022)

Bedömning
Vår granskning visar att Nämnden för teknik, fritid och kultur har vidtagit relevanta
åtgärder och att det pågår ett fortsatt arbete med anledning av lämnade
rekommendationer i granskningen. Vi ser det fortsatt angeläget att arbetet med att ta
fram underhållsplaner fortgår enligt plan och att underhållsbehovet tydliggörs ytterligare.

Till exempel kan en strandskoning antingen byggas upp igen eller göra ett kontrollerat ras och
säkra upp den på så vis. Dessa två metoder har en stor skillnad i kostnader och att bedöma
denna kostnad kräver omfattande utredningar vilket inte anses vara relevant om rivning är det
önskade tillvägagångssättet
4

7
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Uppföljning av privata utförare
Revisionell bedömning i granskningen var att nämndernas interna kontroll vad gäller
privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. Med nämnder avsågs här Socialnämnden
och Nämnden för teknik. fritid och kultur.
I granskningen bedöms finnas utrymme att stärka den interna kontrollen genom att
fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning och kontroll avseende
privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om nämndernas riskanalys och
förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att fullgöra sina avtal, och i
synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer för att följa upp och styra
privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att se över hur en
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan säkerställas.
Revisionens rekommendationer är ställda till nämnderna för teknik, fritid och kultur samt
socialnämnden, men då flera av dessa berör styrformer och rutiner som bör vara
gemensamma i Vaxholms stad svarar kommunstyrelsen på granskningen utifrån sin
ledande och samordnande roll. Nämndernas svar/beslut5 biläggs ärendet och
överlämnades till till revisionen.
Av kommunstyrelsens svar6 framgår att: Kommunstyrelsen har tagit fram ett program för
mål och uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige kommer att fatta beslut
om under sitt första sammanträde 2020. Programmet ska stärka uppföljning och insyn
av privata utförare på politisk nivå. Dessutom bidrar programmet med ett gemensamt
ramverk och gemensam struktur för hur kommunen förhåller sig och agerar vid
upphandling av privata utförare av kommunala angelägenheter samt hur avtal följs upp
och rapporteras till nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Programmet har varit på remiss till alla nämnder och kommer att vara utgångspunkt för
hur nämnderna utvecklar sina arbetssätt.
KF beslutar att anta Program för uppföljning av privata utförare 2020.02-17§ 4
Änr 2019/208.055
För att konkretisera programmet i arbetssätt och rutiner bildades en arbetsgrupp med
representanter från ekonomi- och upphandlingsenheten, socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppens arbete har resulterat i att:
●

Upphandlingsprocessen har anpassats och en ny process för uppföljning av privata
utförare har tagits fram.

5

Genom att följa programmet och fastställs arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning
och kontroll avseende privata utförare.
6

Kommunstyrelsen 2019-11-28 Änr KS 2019/223.007
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●

Rutiner har tydliggjorts som omfattar metod, omfattning av uppföljning inom olika
typer av verksamheter och hur det knyter an till kravställning och avtalsvillkor samt
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och stödenheter. Rutiner finns inlagda i
processen som beskrivningar till aktiviteterna.

●

Mall för uppföljningsplan och mall för rapportering till nämnd har tagits fram och har
tillgängliggjorts i en processkarta.

Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.

Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder och bedömning

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa styrformer som syftar
till att tydliggöra och säkerställa
en ändamålsenlig roll- och
ansvarsfördelning avseende
kontroll och uppföljning av de
tjänster som tillhandahålls av
privata utförare.

SN: Kontrollpunkter och krav regleras
redan i upphandlingen
(förfrågningsunderlaget). I
underlagen framkommer punkter om
t.ex insyn i verksamheten och
klagomålshantering, former för
samverkan och exempel på vilka
dokument/riktlinjer som ska användas
och som nämnden ställer krav på att
verksamheten ska använda.

Kommunövergripande program
för uppföljning av privata
utförare har tagits fram och
fastställts av KF.

TFK: Utifrån aktuellt
entreprenadområde kravställs avtalen
utifrån de lagkrav föreskrifter som
gäller samt de behov som
verksamheten har.
Uppföljning av entreprenader styrs i
huvudsak enligt nedanstående
arbetssätt och punkter, beroende på
typ och storlek för entreprenaden.

TFK och SN: Nämnderna bör
fastställa en rutin som
säkerställer att återkommande
bedömningar görs av privata
utförares beredskap att fullgöra
sina avtal. Rutinen bör ha som
utgångspunkt en riskanalys som
bl.a. beaktar funktioner och
verksamheter inom nämndernas
ansvarsområden som bedöms
hantera särskilt viktiga
samhällsviktiga tjänster.

SN: “Uppföljningsplan av privata
utförare 2021”

TFK och SN: Nämnderna bör i
de fall det bedöms som relevant
säkerställa att avtal är utformade
så att de säkerställer tillräcklig

SN och TFK: Framgår av KF:s
program för uppföljning av privata
utförare.

TFK: ”Uppföljningsplan av privata
utförare TFK 2021”.
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insyn i upphandlade
verksamheter.

Upphandlingsprocessen har
reviderats och frågan kring insyn har
tydliggjorts i avtal men även metoder
för hur uppföljning ska genomföras
har tydliggjorts.

TFK bör dokumentera de idag
muntliga avstämningarna som
fortlöpande sker med
stadsbyggnadsförvaltningens
representanter i syfte att minska
sårbarheten, öka kontinuiteten
och stärka det långsiktiga
perspektivet när det gäller att
följa upp och styra privata
utförare.

Vid granskningstillfället saknades
såväl program för uppföljning av
privata utförare såväl som en
nämndsspecifik (TFK) plan för
uppföljning.

TFK bör säkerställa att frågan
om uppföljning av avtal med
privata utförare behandlas av
nämnden.

Plan för uppföljning har tagits fram
och belsutats av nämnd. Av planen
framgår bl a att avtalsuppföljningar
ska årligen redovisas i sammanfattad
form till nämnden för teknik, fritid och
kultur.

TFK bör fastställa styrformer
som säkerställer systematisk
uppföljning och kontroll av hur
privata utförare genomför
avtalad verksamhet.

Se plan för uppföljning och
beskrivning nedan av hur
entreprenadavtal följs löpande.

SN bör fastställa dokument som
tydliggör kontaktpolitikerns
uppdrag och som säkerställer att
ansvarig kontaktpolitiker även
belyser privata utförares
beredskap att fullfölja ingångna
avtal.

Ja, framgår av ”Riktlinje för
kontaktpolitiker Socialnämnden” samt
”kontaktpolitiker 2021”.

Hur säkerställer nämnderna att
de gör affärer med seriösa
företag (privata utförare)?

Framgår av nämndernas
uppföljningsplan att uppföljning görs
av ekonomisk status enligt följande:
Inför avtalstecknande kontrolleras
ekonomisk status som gällande
kreditvärdighet, betalning av skatter
och avgifter, moms mm. Inför
betalning av fakturor görs kontroll av
leverantör och transaktion via extern
tjänst för säkra betalningar.
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen samt Socialnämnden och Nämnden för teknik, fritid
och kultur vidtagit relevanta åtgärder som syftar till att stärka den interna kontrollen med
anledning av granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
Det har dock inte varit möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt besvara respektive
lämnad rekommendation i denna uppföljning och i tabellen ovan då de sammanfaller i
många delar. Vidare har ett kommunövergripande program för uppföljning tagits fram,
vilket är positiv, men inte fanns på plats när den ursprungliga granskningen
genomfördes.
I vår uppföljande granskning noterar vi att ett kommungemensamt styrande dokument
form av plan för uppföljning av privata utförare har tagits fram och fastställts av
kommunfullmäktige. Anpassning av upphandlingsprocessen har gjorts genom att bl a
rätten till insyn tydliggjorts. Vidare har de granskade nämnderna tagit fram
nämndspecifika uppföljningsplaner som beslutats av respektive nämnd. Av planerna
framgår vilka utförare som ska följas upp och på vilket sätt (exempelvis löpande,
regelbundna, händelsestyrda) samt vad som ska följas upp.
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Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter
Den sammanfattande revisionella bedömningen var att Kommunstyrelsens och
nämndernas interna kontroll inte var tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. I
granskningen noterades att det fanns behov av att uppdatera policys, processer och
rutiner för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll.
I granskningen beskrivs att det saknades en övergripande policy eller annat
övergripande dokument beträffande förtroendeskadliga ageranden inklusive
oegentligheter varifrån andra policyer eller interna regler kan kopplas för förtydligande
inom olika verksamhetsområden och dess krav på förebyggande åtgärder mot
oegentligheter. Dock finns information i olika regelverk som kan förknippas med
förebyggande åtgärder, men det går inte att enkelt få en bild av det förebyggande
arbetet.
Nedan redovisas vidtagna åtgärder sedan granskningen genomfördes.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har i oktober respektive november 2020.
antagit Policy7 med tillhörande riktlinjer8 mot oegentligheter. I tidigare granskning
noterades att reglerna för representation inte uppdaterats utifrån gällande lagstiftning,
vilket gjort i dessa riktlinjer. I samband med med att Kommunfullmäktige fattade bslut om
policy fastställdes en uppförandekod9.
De styrande dokumenten som beskrivs ovan finns alla tillgängliga på stadens hemsida
och det interna intranätet. Inom ramen för stadens obligatoriska chefsutbildning
informeras om vad som gäller muta och oegentligheter samt var information finns.
Denna information lämnar även ekonomifunktionen i samband med introduktion i hur
fakturahanteringen fungerar med attester och regler osv. I de dokument som beskrivs
ovan beskrivs olika exempel för att tydliggöra informationen kring vad som avses med
muta och oegentligheter. De scenarier som beskrivs omfattar bland annat olika typer av
oegentligheter, interna respektive externa eller i samverkan.
Staden har upphandlat en tjänst av extern leverantör i form av en visselblåsarfunktion
som kommer att finnas tillgänglig från våren 202210.
I kommunens internkontrollplan görs en koppling mellan process och risk som
processen är kopplade till. Av kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten framgår att
det är chefer och medarbetare som har ansvaret för och arbetar i processerna som även
7

Policy mot oegentligheter - antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14 § 93
Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation - antagen av kommunstyrelsen
2020-10-29 § 139
9
Uppförandekod för leverantörer 2020-2022
10
Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder
i kraft den 17 december 2021. Den 17 juli 2022 ska samtliga offentliga arbetsgivare som har 50 –
249 arbetstagare samt alla (såväl privata som offentliga) arbetsgivare som har minst 250
arbetstagare vara skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats.
8
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identifierar eventuella risker i dessa processer.
Detta görs enligt det systematiska arbetssätt staden har beslutad ska gälla för riskanalys
och internkontroll. Det revisionsrapporten beskriver som typiska risker kommer därför
inte att finnas i processerna från start, men däremot kommer exempel på risker att
finnas i anvisningar till nämnderna. Samverkan mellan förvaltningar och gemensamma
processer för exempelvis att upphandla och köpa in och hantera fakturor ger också en
garanti och säkerhet att nämnderna identifierar och förebygger de största riskerna inom
dessa processer.
Nedan redovisas en sammanställning av lämnade rekommendationer och en
bedömning av om vidtagna åtgärder kan anses vara tillräckliga utifrån lämnade
rekommendationer.
Lämnade rekommendationer

Vidtagna åtgärder
och bedömning

Ta fram en vägledande övergripande policy med
tillhörande riktlinjer för hantering av oegentligheter.

Ja

Uppdatera reglerna för representation från 2013
då lagstiftningen har ändrats.

Ja

Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som
kan fungera som en vägledning för både
leverantörer och anställda om hur staden ser på
förebyggande åtgärder för oegentligheter.

Ja

Exponera styrande dokument, processer och
rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser
vad gäller förtroendeskadliga ageranden på
intranätet samt vilka rapporteringskanaler som
finns.

Ja

Förändra internkontrollplanerans innehåll så att
benämningar och innehåll överensstämmer med
processbeskrivningarna, som in sin tur bör
innehålla påverkande regelsystem och typiska
risker.

Ja

Genomföra övningar där olika scenarion
behandlas om vad som kan ske ur
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna
oegentligheter, interna-externa oegentligheter i
samverkan respektive externa oegentligheter.

Ja

Bedömning
Vi bedömer att Kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
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18 januari 2022

Carin Hultgren
___________________________
Uppdragsledare/projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 25 februari
2021. 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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Protokoll Kommunstyrelsen
2022-03-24
Änr KS 2021/41.024
1 av 2

§ 60 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 20232026
Kommunstyrelsens beslut
Dokumentet Arvoden och procentsatser från och med 2023 (sidan 4) revideras under avsnittet
Sammanträdesersättningar med mera, där meningen ”Sammanträdesersättning utgår för maximalt 8
timmar/dygn” stryks.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas.
Noteras till protokollet att Anna-Lena Nordén (WP) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) inte deltar i
någon del av beslutet.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén startade upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i
mars 2021. Kommittén har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre
informella diskussionsmöten.
Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter
och ersättare i arvodeskommittén och förvaltningens roll har varit passiv i arbetet. Vid kommitténs
sammanträde den 24 februari beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad
beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt och komplett förslag till arvodesreglemente samt att
förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och
framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.
Förvaltningen samanställde inför arvodeskommitténs sammanträde 2022-03-03 ett komplett förslag till
reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen utgick förvaltningen helt ifrån den beslutsgång
som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser gjordes. I arbetet med
sammanställningen kvalitetsgranskade förvaltningen förslaget och överlämnade synpunkter/reflektioner
till kommittén.
Vid arvodeskommittén sammanträde 2022-03-03 beslutade kommittén att med vissa förändringar
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta arvodesreglemente för förtroendevalda
i Vaxholms stad 2023-2026.
Förvaltningen bedömer att det förslag till arvodesreglemente som överlämnas till kommunstyrelsen är
tillämpningsbart ur ett förvaltnings/administrativt perspektiv.

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med förändringen att kommunstyrelsen
beslutar att i dokumentet Arvoden och procentsatser från och med 2023 (sidan 4), under avsnittet
Sammanträdesersättningar med mera, stryks meningen ”Sammanträdesersättning utgår för maximalt 8
timmar/dygn”.
Ordföranden finner bifall till Fredrik Östmans (C) yrkande.

……………………….
Ordförande
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Kommunstyrelsen

Handlingar
Protokollsutdrag ARV 2022-03-03/§ 4
Tjänsteutlåtande 2022-03-04
Arvodeskommitténs förslag: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026
Arvodeskommitténs förslag bilaga 1: Arvoden och procentsatser från och med 2023
Arvodeskommitténs förslag bilaga 2: Åligganden och ansvar

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Löneenheten

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2022-03-04
Änr KS 2021/41.024
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta:
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén startade upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i
mars 2021. Kommittén har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre
informella diskussionsmöten.
Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter
och ersättare i arvodeskommittén och förvaltningens roll har varit passiv i arbetet. Vid kommitténs
sammanträde den 24 februari beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad
beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt och komplett förslag till arvodesreglemente samt att
förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och
framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.
Förvaltningen samanställde inför arvodeskommitténs sammanträde 2022-03-03 ett komplett förslag till
reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen utgick förvaltningen helt ifrån den beslutsgång
som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser gjordes. I arbetet med
sammanställningen kvalitetsgranskade förvaltningen förslaget och överlämnade synpunkter/reflektioner
till kommittén.
Vid arvodeskommittén sammanträde 2022-03-03 beslutade kommittén att med vissa förändringar
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta arvodesreglemente för förtroendevalda
i Vaxholms stad 2023-2026.
Förvaltningen bedömer att det förslag till arvodesreglemente som överlämnas till kommunstyrelsen är
tillämpningsbart ur ett förvaltnings/administrativt perspektiv.

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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Tjänsteutlåtande

2022-03-04
Änr KS 2021/41.024
2 av 2

Finansiering
Förvaltningen har jämfört arvodena i nuvarande reglemente med förslag till nytt och kommit fram till att
kostnaderna för arvoden ökar med cirka 730 000 kr med förslag till nytt arvodesreglemente.
Förvaltningen har inte utgått från faktiska utfall från tidigare år utan har räknat utifrån de båda
reglementena enligt nedanstående uppdelning:
Årsarvoden
Kostnaderna för årsarvoden är cirka 180 000 kr högre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört med
nuvarande.
Sammanträdesersättning
Vid beräkning av sammanträdesersättning har förvaltningen utgått från sammanträden om tre timmar
och räknat med att samtliga ledamöter och ersättare är närvarande. Hänsyn har tagits till att presidier i
samtliga instanser samt ledamöter i AU och PLU inte ska erhålla sammanträdesersättning i förslag till
nytt arvodesreglemente. Förvaltningen har räknat med totalt 62 sammanträden per år vilket innefattar
sammanträden för KF, KS, PLU, AU, BUN, SN, TFK samt SBN.
Utifrån ovanstående är kostnaderna för sammanträdesersättning cirka 540 000 kr högre i förslag till nytt
arvodesreglemente jämfört med nuvarande.
Jourersättning
Kostnaderna för jourersättning är cirka 30 000 kr högre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört med
nuvarande.
Gruppledararvode
Kostnaderna för gruppledararvode är cirka 20 000 kr lägre i förslag till nytt arvodesreglemente jämfört
med nuvarande.

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag ARV 2022-03-03/§ 4
Tjänsteutlåtande 2022-03-04
Arvodeskommitténs förslag: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026
Arvodeskommitténs förslag bilaga 1: Arvoden och procentsatser från och med 2023
Arvodeskommitténs förslag bilaga 2: Åligganden och ansvar

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Löneenheten
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Protokoll Arvodeskommittén
2022-03-03
Änr KS 2021/41.024
1 av 3

§ 4 Fastställande av förslag till reviderat arvodesreglemente inför ny
mandatperiod, inklusive bilagor
Arvodeskommitténs beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutsgången ta fram slutligt förslag till arvodesreglemente,
inklusive bilagor.
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026 antas.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén startade upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför ny mandatperiod i
mars 2021. Kommittén har därefter genomfört fem formella beslutssammanträden och ytterligare tre
informella diskussionsmöten.
Arbetet med reviderat arvodesreglemente har gjorts av den politiska organisationen genom ledamöter
och ersättare i arvodeskommittén och förvaltningens roll har varit passiv i arbetet. Vid kommitténs
sammanträde den 24 februari beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utifrån dokumenterad
beslutsgång sammanställa ett slutgiltigt och komplett förslag till arvodesreglemente samt att
förvaltningen får i uppdrag att utifrån ett förvaltningsperspektiv kvalitetsgranska reglementet och
framföra eventuella synpunkter vid nästa sammanträde.
Förvaltningen har inför arvodeskommitténs sammanträde 2022-03-03 sammanställt ett komplett förslag
till reviderat arvodesreglemente. Vid sammanställningen har förvaltningen helt utgått ifrån den
beslutsgång som dokumenterades i protokollet från 2022-02-24 och endast språkliga rättelser har gjorts.
I arbetet med sammanställningen har förvaltningen utifrån ett förvaltningsperspektiv även
kvalitetsgranskat förslaget och har i tjänsteutlåtandet lämnat synpunkter inför antagande av nytt
arvodesreglemente:

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att rubrik 1 ”riktlinjer för förtroendevalda” ändras till ”principer för
arvodering”.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Ordföranden yrkar att § 15 omformuleras till att "för anställda utgår ersättning i enlighet med uppvisat
avdrag av lön till en maxersättning motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1"
Sara Strandberg (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.
Rickard Gille (-) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att principen om maxersättning
motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1 ska tillämpas även för personer som inte är
löneanställda, t.ex. egenföretagare, mot uppvisad anmäld inkomst till försäkringskassan.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande med Rickard Gilles (-) tillägg.
Rickard Gille (-) yrkar att ordförande i AU/PLU erhåller ett arvode om 10 % och att 1 och 2 vice
ordförande erhåller ett arvode om 5%. Detta under förutsättning att vederbörande inte sitter i KS
presidium.
……………………….
Ordförande
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2022-03-03
2 av 3
Arvodeskommittén
Lars Wessberg (M) samt Agneta Fischerström (KD) yrkar bifall till Rickard Gilles (-) beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) yrkar att ordförande i AU/PLU erhåller ett arvode om 5 % och att 1 och 2 vice
ordförande erhåller ett arvode om 4 %.
Anne-Charlotte Eriksson (MP) samt Gunilla Lauthers (V) yrkar bifall till Sara Strandbergs (V)
beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger gällande storlek på arvode för ordförande
samt 1:e och 2:e vice ordförande i AU/PLU.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Sara Strandbergs
(V) beslutsförslag.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ja röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) yrkande.
Mailis Dahlberg (C), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Sara Strandberg (V), Gunilla Lauthers (V)
Nej röstar: den som bifaller Rickard Gilles (-) yrkande.
Per Dalhammar (L), Lars Wessberg (M), Rickard Gille (-), Agneta Fischerström (KD)
Bengt Sandell (S) avstår från att delta i voteringen.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att arvodeskommittén med 4 ja-röster mot 4 nej-röster, 1 som avstår, med
ordförandens utslagsröst, bifaller Sara Strandbergs (V) beslutsförslag.

Fortsättning yrkanden
Rickard Gille (-) yrkar att en kolumn för timantal för respektive uppdrag läggs till i bilaga 1.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Ordföranden yrkar att beräknad procent för årsarvodena ska höjas för en del av uppdragen som 1:e och
2:e vice ordförande.
Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar att nuvarande förslag av beräknad procent för årsarvodena ska
kvarstå.
Lars Wessberg (M), Per Dalhammar (L), Rickard Gille (-), Bengt Sandell (S) yrkar bifall till Anne-Charlotte
Erikssons (MP) beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall Anne-Charlotte Erikssons (MP) beslutsförslag.
Ordföranden yrkar att sammanträdesersättning ska utgå för maximalt 8 timmar/dygn och finner bifall till
eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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Sara Strandberg (V) yrkar att ersättning för kostnader av barntillsyn/för vård och tillsyn av
funktionshindrad eller svårt sjuk ändras från maximalt 232 kr/timme till maximalt basarvode/timme.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutsgången ta fram slutligt förslag till
arvodesreglemente, inklusive bilagor.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2022-03-01
Förslag: Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2023-2026
Förslag bilaga 1: Arvoden och procentsatser från och med 2023
Förslag bilaga 2: Åligganden och ansvar

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Löneenheten

……………………….
Ordförande

673

..……………………..
Justerare

Arvodesreglemente för
förtroendevalda i Vaxholms
stad 2023-2026
Beslutad av kommunfullmäktige i Vaxholms stad
2022-xx-xx, § x

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

674

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Änr KS 2021/41.024
2 av 7

Innehåll
1.PRINCIPER FÖR ARVODERING ......................................................3
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ......................................................3
1 § Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna .....................................................3
2 § Arvodesberättigade sammanträden med mera .............................................................3

3. FASTA ARVODEN ........................................................................4
3 § Årsarvoden .....................................................................................................................4
4 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet ......................................................4
5 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i
nämnd/styrelse och utskott som hör till denna ...................................................................4
6 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m. ......................................................................4
7 § Kommunal pension ........................................................................................................5

4. SAMMANTRÄDESARVODE OCH ERSÄTTNINGAR .........................5
8 § Arvode för sammanträden .............................................................................................5
9 § Ersättning för kostnader för resor ..................................................................................5
10 § Ersättning för kostnader för barntillsyn. ......................................................................5
11 § Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk ......5
12 § Ersättning för särskilda kostnader för funktionshindrad .............................................6
13 § Ersättning för övriga kostnader ....................................................................................6
14 § Ersättning för kompetensutveckling ............................................................................6
15 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och
semesterförmåner ...............................................................................................................6

5. UTBETALNING OCH TOLKNING ...................................................6
16 § Hur man begär ersättning ............................................................................................6
17 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet ....................................................7
18 § Utbetalning och återkrav .............................................................................................7

675

Änr KS 2021/41.024
3 av 7

1.PRINCIPER FÖR ARVODERING
Utöver vad som stadgas i Kommunallagen 5 kap. avseende förmåner, gäller följande riktlinjer för
arvodering av förtroendevalda i Vaxholms Stad.
Med förtroendevalda avses i Kommunallagen; ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
nämnder och de beredningar som fullmäktige och nämnder tillsätter. Reglementet omfattar även
partiernas gruppledare i kommunfullmäktige och i förekommande fall även justeringsperson.
Arvoden för förtroendevalda syftar till att ge skälig ersättning för förväntat utfört arbete.
Åligganden för nämndordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande, nämndledamöter och ersättare,
gruppledare samt för justeringsperson framgår av arvodesreglementets bilaga 2.
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av bedömt behov av arbetsinsats till viss
procentandel av ett basarvode. Procentandel och arvodesbelopp framgår av bilaga 1.
Basarvodet fastställs utifrån det arvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag.
Basarvodet utgör 85 % av riksdagsledamöternas arvode per år och justeras när deras arvode
förändras.
Fast arvode i form av årsarvode utgår normalt till ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i
nämnder och styrelser. Det fasta arvodet omfattar ersättning för allt som ingår i uppdraget.
Sammanträdesarvodet omfattar även ersättning för genomläsning av underlag, inställelse-återgång
samt övriga förberedelser inför aktuellt sammanträde. Närvaro ska premieras. Därför utgår som
huvudregel endast ersättning vid närvaro.
Arvode till gruppledare ska utformas så att alla partier representerade i kommunfullmäktige ges
skälig ekonomisk möjlighet att utföra gruppledaruppdraget.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna
Där annat inte sägs nedan gäller arvodesreglementet för kommunens förtroendevalda med aktiva
uppdrag enligt kommunens förtroendemannaregister.
Förtroendevalda med uppdrag och ersättning från annat organ än Vaxholms Stad (ex. Attunda
Tingsrätt) ersätts ej för det uppdraget genom detta reglemente.

2 § Arvodesberättigade sammanträden med mera
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt 8 § för;
a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige och dess beredningar,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott liksom revisorernas
sammanträden,
b) av kommunfullmäktige eller nämnder beslutade protokollförda sammanträden
c) av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens,
informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande
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som rör kommunal angelägenhet, möte med intresseorganisationer och råd, som har ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
d) restid i samband med förrättning enligt punkterna a) - c) ersätts vid sammanträden utanför
kommunen,
e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring inom
socialtjänsten),
f) justering av protokoll av annan ledamot än presidiet.

3. FASTA ARVODEN
3 § Årsarvoden
Årsarvodet för ett uppdrag fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas
upp med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning
sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet.
Årsarvoden för uppdrag framgår av bilaga 1.

4 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet
Kommunalrådets årsarvode avser samtliga kommunala uppdrag.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 15 betalas inte till kommunalrådet. Ersättning
för sammanträden enligt § 8 betalas inte till kommunalrådet.
Kommunalrådet har rätt till ledighet enligt samma regler som gäller för anställda i Vaxholms stad.
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar på uppdraget och godkännas av
kommunstyrelsen.

5 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i
nämnd/styrelse och utskott som hör till denna
I det fall ledamot har ordförande- eller vice ordförandeposten i både nämnd/styrelse och
utskott/beredning ska enbart årsarvode för ordförande/vice ordförandeposten i nämnd/styrelse
betalas.

6 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m.
Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en
ersättare utsetts för årsarvoderad förtroendevald uppbär ersättaren arvode som motsvarar
tjänstgöringstiden.
Till valnämndens presidium utbetalas årsarvode endast under de år då det är valår. Till
arvodeskommitténs presidium utbetalas årsarvode, fördelat per månad, för den period
arvodeskommittén är aktiv.
Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden, utgår arvode till och med den
månad då entledigande beviljats. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på
grund av att valbarhetshinder uppkommer.
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Om årsarvoderad förtroendevald inte fullgör sitt uppdrag vad avser deltagande i sammanträden,
beredningar eller fullgörande av någon av övriga uppgifter som är förenade med
förtroendeuppdraget ska den månadsvisa utbetalningen av årsarvodet upphöra fram till den månad
den förtroendevalde återigen fullgör de uppgifter som är förenade med uppdraget.

7 § Kommunal pension
För förtroendevalda finns det av kommunfullmäktige beslutade särskilda bestämmelser om
kommunal pension.

4. SAMMANTRÄDESARVODE OCH ERSÄTTNINGAR
8 § Arvode för sammanträden
Sammanträdesarvodet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll och räknas upp
med den höjning som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning och uppräkning sker
vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer riksdagsarvodet.
Förtroendevalda har rätt till grundarvode för den första timmen av protokollförd närvaro vid
sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timarvode för efterföljande timmar med belopp som
fullmäktige beslutat bilaga 1.
Arvode enligt reglementet ska betalas ut med samma belopp till tjänstgörande ledamöter,
tjänstgörande och närvarande ej tjänstgörande ersättare.
Måltidsuppehåll/rast om maximalt 30 minuter anses ingå i sammanträdestiden.

9 § Ersättning för kostnader för resor
Ersättning betalas inte för resekostnader vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för
resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen utgår
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.

10 § Ersättning för kostnader för barntillsyn.
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående och
inte heller för tid då barnet vistas i förskolan/skolbarnomsorg.

11 § Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes
bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.

678

Änr KS 2021/41.024
6 av 7

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående.

12 § Ersättning för särskilda kostnader för funktionshindrad
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på
annat sätt.

13 § Ersättning för övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i §§ 9-12 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

14 § Ersättning för kompetensutveckling
Resurser för kompetensutveckling, som är relevant för förtroendevalds uppdrag kan tillskjutas efter
beslut i respektive nämnd inom nämnden beslutad ram.

15 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och
semesterförmåner
Förtroendevalda har enligt Kommunallagen rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och
andra ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.
För anställda utgår ersättning i enlighet med uppvisat avdrag av lön till en maxersättning
motsvarande fastställt basarvode per timme enligt bilaga 1. Ersättning utgår för högst 8 timmar per
dygn och utbetalas månadsvis mot uppvisat avdrag av lön och tid från respektive arbetsgivare.
Beloppen för förlorad arbetsinkomst inkluderar ersättning för förlorad pensions- och
semesterersättning.
Ersättningen förutsätter att den förtroendevalde ej erhåller sammanträdesarvode för tiden i fråga.
För förtroendevald som erhåller årsarvode utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst för tid
som överstiger det av kommunen arvoderade timantalet (periodiserat månadsvis) enligt bilaga 1.
Förtroendevald som inte är löneanställd, t.ex. egenföretagare, och som kan visa att arbetsinkomst
förlorats på grund av uppdraget, har rätt till ersättning mot uppvisande av senast anmälda inkomst
till Försäkringskassanhar till en maxersättning motsvarande fastställt basarvode per timme, enligt
bilaga 1.

5. UTBETALNING OCH TOLKNING
16 § Hur man begär ersättning
Arvoden och ersättningar enligt betalas ut utan föregående anmälan, om närvaro registrerats på
kommunens närvarolistor.
För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdestid,
förluster eller kostnader. Sammanträdestid, förluster eller kostnader ska anmälas till kommunens
personal/ekonomienhet.
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Yrkande om ersättning enligt reglementet ska framställas senast inom sex (6) månader från dagen
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

17 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

18 § Utbetalning och återkrav
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut månatligen i
efterskott.
Om ett årsarvode har betalats ut till en förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ordning
som föreskrivs i 6 § kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommunstyrelsen.
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Arvoden och procentsatser från och med 2023
Notera att summorna som utgår från riksdagsledamotsarvodet utgår från arvodet 2021 och kommer
behöva uppdateras efter antagande och beslut om uppräkning av riksdagsledamotsarvode.
Årsarvoden och övriga ersättningar under perioden 2023-2026
Arvoden justeras varje år per den 1 januari i enlighet med riksdagsledamotsarvodets förändring närmast
föregående år.
Riksdagens ledamöter har från januari 2023 ett grundarvode på x kr/mån eller x kr/år.
Vaxholms arvoden är uppräknade med x % mot föregående år, vilket motsvaras av
riksdagsledamöternas uppräkningskvot mellan 2022 och 2023.
Riksdagsledamotsarvode 2021

Basarvode Vaxholms stad 2021
(85 % av riksledamotsarvodet)

Årsarvode

838 800 kr

712 980 kr

Timmar

2080

2080

Arvode/timme

403 kr

343 kr

Anvisning: Arvodet för ett uppdrag beräknas genom att basarvodet per timme multipliceras med antalet
timmar för uppdraget.

Årsarvoden 2023-2026
Kommunfullmäktige

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

Andel (%) av 2080 timmar/år

Timmar

Arvode

8%
4%
4%

166
83
83

57 038
28 519
28 519

Gruppledararvode
Gruppledararvode utgår till samtliga utsedda och skriftligen
anmälda gruppledare sittande i kommunfullmäktige och
fördelas enligt följande:
Grundarvode
Per mandat (ersättning utgår för max 10 mandat)
Gruppledare har rätt har dela gruppledararvodet med
andra förtroendevalda inom respektive parti.
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Kommunfullmäktiges valberedning
Andel (%) av 2080 timmar/år
Ordförande

Timmar

Arvode

0%

0

0

2%

42

14 260

7%
4%

146
83

49 909
28 519

120 %
15 %
15 %

2496
312
312

855 876
106 947
106 947

0%
0%
0%
3%

0
0
0
62

0
0
0
21 389

0
0
0
62

0
0
0
21 389

Arvodeskommittén
Ordförande
Revision
Ordförande
Ledamöter
Kommunstyrelsen
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ledamöter

Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott utgår årsarvode om
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %
för förste och andre vice ordförande.
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Ledamöter

0%
0%
0%
3%

Om person som inte har presidieuppdrag i kommunstyrelsen
väljs till ordförande, förste eller andre vice ordförande i
kommunstyrelsens planeringsutskott utgår årsarvode om
5 % av Vaxholms stads basarvode för ordförande och 4 %
för förste och andre vice ordförande.
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Kommunstyrelsens näringslivsberedning
Ordförande

2%

42

14 260

20 %
5%
5%

416
104
104

142 596
35 649
35 649

20 %
5%
5%

416
104
104

142 596
35 649
35 649

20 %
5%
5%

416
104
104

142 596
35 649
35 649

20 %
5%
5%

416
104
104

142 596
35 649
35 649

5%
4%

104
83

35 649
28 519

5%

104

35 649

5%

104

35 649

1,5 %

31

10 695

1%

21

7130

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Socialnämnden
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Stadsbyggnadsnämnden
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Valnämnden (under valår)
Ordförande
Vice ordförande

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Förste vice ordförande
Överförmyndarnämnden
Förste vice ordförande
Smeden 3 AB
Ordförande
Om annan än KSO
Vasavägen 13 AB och Rindö skoltomt AB
Ordförande
Om annan än KSO
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Vaxholmsvatten AB
Ordförande
Om annan än KSO

3,5 %

73

24 954

Sammanträdesersättningar med mera
Sammanträdesersättning
Grundersättning
Påbörjad halvtimme efter första timmen
Justeringsarvode

Basarvode/h*2,5
Basarvode/h*0,5
Basarvode/h*1

857
171
343

Grundersättningen Inkluderar ersättning för första sammanträdestimmen samt 1,5 h för
förberedelse/inställelse/återgång.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Ersättning per timme inklusive semesterersättning

Basarvode/h 343

Jourtjänstgöring
Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka

2000

Ersättning för kostnader av barntillsyn/ för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme

Basarvode/h 343
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Åligganden och ansvar
Ett årsarvode medför ansvar för att tillse att verksamheten i respektive kommunalt organ bedrivs på ett
ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt ifråga om exempelvis upprätthållande av en god intern kontroll
avseende ekonomi och kvalitet m.m.
Till de uppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderat uppdrag hör, i tillämpliga delar,
regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med
tjänstemän, förberedelser inför och genomförande av sammanträden, beredningar, protokollsjustering,
attest av fakturor, sammanträffande med företrädare för myndigheter och arbetstagarorganisationer,
andra kommunala nämnder, sammanträden inom interkommunala samarbeten samt med revisionen,
möten med intresseorganisationer och råd som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget.
Som komplement till kommunens övriga reglementen preciseras presidiets ansvar nedan.
Ordförande
•
•
•
•
•
•
•

Leda nämndens arbete och sammanträden, presidium och ordförandeberedning.
Säkerställa att ärenden som ska behandlas i nämnden är beredda enligt fastställd process.
Ha löpande uppsikt över nämndens förvaltning genom regelbundna möten med
förvaltningschef.
Hålla sig uppdaterad inom nämndens verksamhetsområde.
Proaktivt samverka med andra nämnder i gränsöverskridande frågor.
Verka för ett positivt klimat vid nämndens sammanträden och övriga möten.
Till KF varje år rapportera nämndens måluppfyllnad och ekonomi.

Förste vice ordförande
•
•
•

Vara beredd att träda in vid förfall av ordförande.
Löpande bistå ordförande såväl proaktivt som reaktivt.
Delta i nämndens sammanträden och presidium.

Andre vice ordförande
•
•

Vara beredd att träda in vid förfall av ordförande och 1 vice ordförande.
Delta i nämndens sammanträden och presidium.

Ledamot och ersättare i nämnd/styrelse/utskott/beredning
Ledamot och ersättare erhåller arvode enligt bilaga 1 och förväntas:
•
•
•
•
•

Löpande följa politiken inom sitt område.
Vara väl påläst inför aktuellt sammanträde.
Infinna sig i god tid.
Delta i ev. förmöte inför sammanträdet.
Läsa protokollet från sammanträdet då detta publiceras.
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Justeringsperson
Justeringsperson erhåller justeringsarvode (ej presidiet) enligt bilaga 1 och förväntas:
•
•
•
•

Noga följa och notera beslutsprocessen med yrkanden och beslut.
Granska protokollet mot de egna noteringarna.
Anmäla eventuella avvikelser till nämndsekreteraren samt till ordföranden.
Justera protokollet på plats i kommunhuset.

Gruppledare
Gruppledare erhåller årsarvode enligt bilaga 1 och förväntas:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för partigruppens arbete under kommunfullmäktiges sammanträden.
Ansvara för att respektive partigrupp involveras i den av KF beslutade beredningsprocessen.
Ansvara för information och kallelse till ersättare i KF om ordinarie ledamot har förhinder.
Samordna partigruppens arbete i KF – gruppreservation etc.
Delta i av KF presidium ordnade möten – själv eller genom ersättare ur den egna KF-gruppen.
Delta i andra möten då gruppledare kallas – själv eller genom ersättare ur den egna KF-gruppen.
Gruppledare har rätt att dela årsarvodet med andra förtroendevalda inom respektive parti.
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§ 61 Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till
paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till
de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun
-

Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,
Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till
Shelltomten.
Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA
Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig
deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.
-

Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.
Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

Förvaltningens svar
En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana
föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade
inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som
kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.
Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera
passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter
meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det
tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att
kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142).
Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett
sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle
upphävas av länsstyrelsen.
Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och
förslag till beslut.

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

Protokoll

2022-03-24
2 av 2
Kommunstyrelsen

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2022-03-16/§ 28
Tjänsteutlåtande, 2021-12-13
Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

……………………….
Ordförande

688

..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-03-16
Änr KS 2021/172.100
1 av 2

§ 28 Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till
paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till
de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun
-

Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,
Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till
Shelltomten.
Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA
Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig
deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.
-

Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.
Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

Förvaltningens svar
En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana
föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade
inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som
kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.
Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera
passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter
meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det
tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att
kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142).
Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett
sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle
upphävas av länsstyrelsen.
Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och
förslag till beslut.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att motionen avslås och finner bifall till eget yrkande.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2022-03-16
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-12-13
Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

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

Tjänsteutlåtande

2021-12-13
Änr KS 2021/172.100
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till paragraf
13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad
Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar svar på motion utan ställningstagande och förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till
de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun
-

Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,
Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till
Shelltomten.
Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA
Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig
deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.
-

Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.
Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

Förvaltningens svar
En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana
föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade
inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som
kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.
Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera
passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter
meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
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Tjänsteutlåtande

2021-12-13
Änr KS 2021/172.100
2 av 2

tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att
kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är
angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska
tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142).
Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett
sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle
upphävas av länsstyrelsen.
Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och
förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-12-13
Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk
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Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna
för Vaxholms kommun
Tiggeri på gator och torg i Sverige och Vaxholm är ett fenomen som inte hör hemma i vårt
samhälle. Det är väl dokumenterat att tiggeriet har sin grund i människohandel där
människors utsatthet cyniskt utnyttjas av samvetslösa gärningspersoner. Tiggeriet utgör
ingen lösning på de problem som de som tigger kan ha.
Att passivt se på och acceptera att tiggeriet fortgår, år efter år, är att ställa sig på samma
sida som de som utnyttjar tiggarna för sin egen vinning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
beslutar att införa följande tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun,
paragraf 13.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun
-

Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,

-

-Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen
fram till Shelltomten .

-

-Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA
Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller
avhända sig deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.
-

-Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.

-

-Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

För Sverigedemokraterna i Vaxholm 2021-09-30

Klas Beskow gruppledare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2022-03-24
Änr KS 2021/133.790
1 av 1

§ 36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden.

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått
plats (2022-02-01)

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2022-02-15/§ 14
Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-01-28.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

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

Protokoll Socialnämnden
2022-02-15
Änr SN 2021/34.790
1 av 1

§ 14 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden.

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats (2022-0201)

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

Handlingar
-

Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-01-28.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteutlåtande

2022-01-28
Änr SN 2021/34.790
1 av 1
Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2021
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal
4 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av särskilt boende. Den enskilde har tackat nej till fler erbjudanden.

Inom lagrummet för LSS är ett beslut ej verkställt inom tre månader.
-

Beslutet avser beviljande av bostad med särskild service. Den enskilde har fått plats (2022-0201)

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-01-28.

Kopia på beslutet till:
För kännedom:
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Motion
Kommunfullmäktige 25 april 2022

Vaxholm behöver ett kallbadhus igen!
Under några år för drygt 100 sedan fanns det tre kallbadhus i Vaxholm, och på Rindö fanns
Rindöbaden. Då var Vaxholm ett utflyktsmål för bad och naturupplevelser. Intresset för
vinterbad är stort, inte bara i Vaxholm, utan i hela Stor-Stockholm. Stockholm bygger ett nytt
kallbadhus, och det är dags för oss i Vaxholm att göra detsamma.
Nu när reningsverket flyttar till Margretelund, så får vi förhoppningsvis renare vatten runt
Vaxholm. En tänkbar placering kan vara på södersidan vid helikopterplattan och
ångbåtsbryggan vid Fredriksstrand. Samma placering som tidigare ett av de tidigare
kallbadhusen, längst ner där Badhusgatan tar slut, är en annan.
Bjärred var på samma sätt som Vaxholm
tidigare en känd badort. Medborgarna i
Bjärred gick samman och ville ha ett
kallbadhus. Tillsammans med
kommunen, lokala näringslivet och
medborgarna lyckades de genomföra
detta.
Processen finns beskriven i en
youtubefilm:
https://www.google.com/search?q=Kallbadhuset+kom+tillbaka+till+byn++YouTube&oq=Kallbadhuset+kom+tillbaka+till+byn++YouTube&aqs=chrome.0.69i59j0i546l2.1495j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
/bild från Kallbadhuset, Badhusgatan i början av 1900talet/

Jag yrkar att
förvaltningen tillsammans med Vaxholms Kallbadhusförening blir en aktiv part i
projektet - behjälplig till mark- och bygglov, stöd när det gäller finansiering via
crowdfunding som vänder sig till medborgare och näringsliv – med mål att
anlägga ett nytt kallbadhus i Vaxholm.

Vaxholm 5 april 2022
Lars Arb Zackrisson ( - )
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From:
Sent:
To:
Subject:

Svante Nordell
Wed, 2 Mar 2022 13:55:41 +0100
Johanna Frunck
begäran om entledigande

Hej Johanna!
Jag
Kommunfullmäktige.
Tynningö 2022 03 02
Mvh
Svante Nordell

bli entledigad från uppdraget som ersättare (M) i Vaxholms

Svante Nordell
Kommunikatör
Stjernhill, Tynningö

___________________________
TEL DIR 08-541 390 39
MOBIL 072-329 92 02
POST Stjernhillsvägen 2, 134 92 Tynningö
E-POST nordellsvante@gmail.com
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Kansliet
Thu, 3 Mar 2022 12:36:51 +0100
Johanna Frunck
Anton Davidsson
VB: Avgå från uppdrag

Från: lena Mårtensson <lena@amhab.se>
Skickat: den 3 mars 2022 12:10
Till: Kansliet <Kansliet@vaxholm.se>
Kopia: Fredrik Ostman <Fredrik.Ostman@centerpartiet.se>
Ämne: Avgå från uppdrag
Hej!
Då jag kommer att flytta, och från 1/4-22 inte längre kommer vara skriven i Vaxholm,
önskar jag bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i SN efter nästa nämnd 15/3.

Må gott//
Lena Mårtensson (c)
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From:
Sent:
To:
Subject:

Annicka Blomme
Fri, 8 Apr 2022 10:04:34 +0200
Johanna Frunck
Re: Fyllnadsval krisledningsnämnd

Hej Johanna!
Vi har trott att det är alla ledamöterna i AU som är krisledningsnämnd, så för vår del bör det se ut
enl. följande:
Ledamot

Lars Lindgren

Ledamot

Annicka H Blommé

Ersättare

Johanna Olson

Ersättare

Christian Söderman

Ha det bra och tag hand om Dig!
Annicka H Blommé
8 apr. 2022 kl. 09:04 skrev Johanna Frunck <Johanna.Frunck@vaxholm.se>:
Hej Annicka
Jag vill bara uppmärksamma dig/er på att det finns möjlighet göra fyllnadsval till KF 202204-25 och jag tänker speciellt på krisledningsnämnden som bör bestå personerna i AU.
Er uppställning i krisledningsnämnden just nu är:
Lars Lindgren, ledamot
Vakant, ledamot
Annicka Hörnsten Blommé, ersättare
Vakant, ersättare
Trevlig helg!
Med vänlig hälsning
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare Vaxholms stad
telefon: 08-522 427 09
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
<image001.png>
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Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
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