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Kommunstyrelsens ordförande har
ordet
En liten kommun i
framkant!
Det är lätt att trampa på framåt,
men här och nu är det dags att
stanna upp en stund och titta bakåt
på året som har gått. Det finns
många fina resultat i den här årsberättelsen och jag vill återge
några.
Under 2019 har Vaxholms stad
genom alla våra medarbetare
levererat en bra service till våra
invånare och med ett gott ekonomiskt resultat på över 2 procent.
Vi har många fina resultat i
verksamheterna.
Vaxholms niondeklassare når
bland de bästa kunskapsresultaten i Sverige: topp tio när det gäller snittbetyg, plats
två när det gäller behörighet till gymnasiet och plats
tre när det gäller godkända betyg i alla ämnen. Bra
jobbat av våra ungdomar! Tack pedagoger och personal
som uppmuntrar, utbildar, sporrar och motiverar våra
barn och unga från förskolan och uppåt.
Vi tillhör de bästa när det gäller att minska mat
svinn. Här har skolköken jobbat väldigt m
 ålmedvetet
med att se till att maten hamnar i magar och inte i
soppåsar. Mängden slängd mat vägs varje dag och
under de senaste två åren har tallrikssvinnet halverats. Buffékoncept har vidareutvecklats i skolmat
salarna, vilket medfört både minskat matsvinn och
att barnen äter bättre under skoltid. Bra för miljön,
klimatet och för barnens möjlighet att lära.
Vaxholm är den tryggaste kommunen i länet och
den näst tryggaste i landet enligt SKR:s och MSB:s
rapport; trygghet och säkerhet. Det har vi sett också
tidigare år, att Vaxholm är en trygg stad. En förklaring
tror jag är det engagemang som många vaxholmare
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har. Vi är många som är engagerade på olika sätt; inom föreningar, idrott, samfälligheter med
mera. Detta tillsammans med
att vi i Vaxholm har många små
företagare som håller butiker och
verksamheter igång dagtid, när
många jobbpendlar från vår stad,
tror jag är en starkt bidragande
orsak. Så tack alla föreningsaktiva, företagare och invånare för
att ni gör Vaxholm till en trygg
plats.
Annat som har hänt under
året är att fritidsverksamheten
för ungdomar har startat på nytt,
Ytterby gruva har fått ett fint
kemipris, Blynäsvikens förskola
blev klar, räddningsvärnet på Rindö invigdes, ett vrakfynd hittades vid Rindö som kan vara syster till Vasaskeppet (i skrivande stund hade vi inte fått resultatet
från de marinarkeologiska undersökningarna ännu),
robotkatter har flyttat in på vårt särskilda boende, kulturnatten i Vaxholm var populär och välbesökt även i
år. Stora och små saker har skett som har olika betydelse i människors vardag.
Sist men inte minst så har arbetet med en ny översiktsplan för Vaxholm startat. Med sikte på Vaxholm
2040 har olika medborgardialoger förts för att fånga
in hur vi vaxholmare vill utveckla vår stad framåt. Det
här är ett arbete som fortsätter under 2020.
Med detta vill jag tacka invånare, företagare, föreningar, politiker och medarbetare på Vaxholms stad för
ett mycket gott 2019.
Jag ser fram emot att ses under 2020!
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. Likt övriga delar av regionen växer
Vaxholm och år 2040 beräknas kommunen ha cirka
16 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring
infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms
stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket

är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 600 tillsvidareanställda. Kommun
huset ligger på Eriksö på Vaxön och rymmer
kommunens förvaltningsorganisation.
I Vaxholm finns Bogesundslandet som är ett av
Stockholms största naturreservat och närheten till
Östersjön präglar kommunens miljöarbete.

Foto: Bengt Nyman
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Hänt i Vaxholm
Januari

Februari

Ett år går
fort och det
hinner hända många
saker. Här är
några godbitar
från Vaxholm
2019.

2019

Mars

April

Maj

VÅLD ÄR ALDRIG OK
I september presenterade Vaxholms stad
en informationskampanj, bland annat på
stadens busshållplatser, om våld i nära
relationer. Våld syns inte alltid på ytan
och kampanjen visar att det ﬁnns hjälp
att få, både för den som är utsatt och för
den som utsätter någon för våld.

NYINFLYTTADE VÄLKOMNA

KULTURNATTEN
Konst, musik, teater, ﬁlm och en sprakande eldshow. Många Vaxholmsbor tog
del av det stora utbudet när Kulturnatt
Vaxholm för åttonde gången bjöd på
kultur i alla möjliga former.

JOBBCOACH
Under 2019 startade Vaxholms stads
jobbcoach som ger stöd till arbetssökande, ordnar rekryteringsträffar och
hjälper lokala företag med rekrytering.

Som nyinﬂyttad i Vaxholm får du från och
med 2019 en välkomstgåva från Vaxholms
stad. Boken ”En smakbit av Vaxholm” ger
glimtar från staden
nutid och historia
och ger inspiration till den som
vill upptäcka Vaxholm. Boken ﬁnns
också att köpa på Turistbyrån på
Rådhustorget.

91,8

procent av niondeklassarna i
Kronängsskolan i Vaxholm hade
godkänt i alla ämnen enligt Skolverkets statistik. Detta i jämförelse med genomsnittet 75,5 procent
för hela Sverige. Det genomsnittliga meritvärdet låg på 257,4 poäng
av maximala 340. Det svenska
genomsnittet är 229,8.
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BLYNÄSVIKENS FÖRSKOLA INVIGD
I september invigdes den nybyggda förskolan Blynäsviken, vid Eriksövägen och
Blynäsvägen. Namnet Blynäsviken kommer från den vackra viken alldeles intill.

Juni
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Juli

Augusti

September

Oktober

November
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December

VAXHOLM PÅ ANDRA PLATS I
TRYGGHETS UNDERSÖKNING
Enligt en rapport om svenska
kommuners trygghet och säkerhet ligger Vaxholm på andra plats.
Rapporten är gjord av Sveriges
kommuner och Regioner (SKR) och
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). I undersökning har man bland annat jämfört
antal personskador, utvecklade
bränder och anmälda brott.

VRAKFYND

BIBLIOTEK PÅ HJUL
En nyhet för 2019. Vaxholms eldrivna
lådcykel där du kan låna böcker, ljudböcker och tidskrifter. Cykeln besöker
till exempel kajen, badstranden och
äldreboenden.

RENA BOTTEN
Frivilliga dykare har i samarbete med
Vaxholms stad rensat bottnar på badplatser och i hamnar från skräp. Projektet kallas ”rena botten” och cirka 5 ton
skärp har plockats upp.

HÄR SLÄNGS
MAX EN KÖTTBULLE
Vaxholm är en av
de främsta kommunerna
i landet när det handlar om
minskat svinn i skolmaten. De
senaste två åren har tallrikssvinnet halverats. Nu slängs
i genomsnitt 18 gram per
tallrik, vilket motsvarar
en köttbulle.

HUR SKA VAXHOLM UTVECKLAS
FRAM TILL ÅR 2040?
Många tog chansen att ge sina synpunkter inför arbetet med stadens nya
översiktsplan, ”Vaxholm 2040” och hållbarhetsstrategi. Under augusti besökte
tjänstepersoner ﬂera av Vaxholms öar
för att prata med boende

Marinarkeologer har dykt i Oxdjupet i
Vaxholm och hittat två örlogsskepp från
1600-talet. Man tror att det kan vara
regalskeppet Vasas systerfartyg Äpplet,
Kronan eller Scepter som hittats. Prover
har tagits från vraket för att göra en
närmare datering.

ROBOTKATTER
För att öka trivsel och lugn bland de
äldre har Vaxholms äldreboende köpt in
”robotkatter” som nu ligger och spinner,
jamar och skapar god stämning. Katterna kallas också för digitala terapidjur
och man har kunnat se att de dämpar
oro och ångest, särskilt på demensavdelningar. Katterna blir ofta ett positivt
samtalsämne och är dessutom lättskötta och allergifria.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltnings
berättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.
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Översikt över verksamhetens
utveckling
Kommunen

2019

2018

2017

2016

2015

Befolkning

12 003

12 023

11 831

11 621

11 380

Varav 0 år
Varav 1– 5 år
Varav 6– 15 år

80

103

93

116

99

636

657

670

672

697

1 807

1 815

1 850

1 840

1 823

Varav 16– 18 år

503

512

468

458

407

Varav 19– 64 år

6 444

6 470

6 387

6 253

6 169

Varav 65– 79 år

2 054

2 026

1 919

1 868

1 782

479

440

444

414

403

– 0,2 %

1,6 %

1,8 %

2,1 %

0,5 %

Skattesats, kr

19,78

19,78

19,78

19,78

19,78

Sjukfrånvaro

5,9 %

5,9 %

6,7 %

6,8 %

7,1 %

17,2

14,6

27,3

32,2

67,1

2,5 %

2,3 %

4,3 %

5,2 %

11,4 %

Varav 80 år och äldre
Befolkningsförändring

Årets resultat, mnkr
Resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning
Tillgångar, mnkr
Tillgångar, kr/invånare
Eget kapital, mnkr
Eget kapital, kr/invånare
Skulder och avsättningar, mnkr
Skulder och avsättningar, kr/invånare
Varav lån till kreditinstitut, mnkr
Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare
Investeringar, mnkr

909,2

935,3

936,2

786,9

75 618

79 052

80 563

69 148

332,5

321,7

306,3

278,7

245,7

27 699

26 759

25 893

23 984

21 590

626,3

587,5

629,0

657,5

541,2

52 176

48 859

53 159

56 579

47 558

410,0

380,0

466,5

516,5

386,5

34 158

31 606

39 430

44 445

33 963

84,6

46,5

71,4

172,1

44,1

7 047

3 869

6 039

14 808

3 875

66,8 %

112,7 %

86,9 %

35,4 %

206,7 %

Soliditet

34,7 %

35,4 %

32,8 %

29,8 %

31,2 %

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse

20,0 %

19,7 %

17,2 %

13,8 %

11,7 %

Investeringar, kr/invånare
Självfinansieringsgrad
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Kommunkoncernen

2019

2018

2017

2016

2015

Årets resultat, mnkr

22,6

14,2

26,3

31,2

67,4

3,3 %

2,2 %

4,1 %

5,1 %

11,2 %
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Resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning
Tillgångar, mnkr

1 248,5

903,9

930,3

932,6

785,4

Tillgångar, kr/invånare

104 015

75 173

78 640

80 248

69 016

Eget kapital, mnkr

348,6

315,6

300,6

274,0

241,9

29 044

26 250

25 414

23 580

21 260

899,9

588,3

629,7

658,6

543,5

74 971

48 924

53 226

56 668

47 756

Soliditet

27,9 %

34,9 %

32,3 %

29,4 %

30,8 %

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse

16,7 %

19,2 %

16,7 %

13,4 %

11,2 %

Eget kapital, kr/invånare
Skulder och avsättningar, mnkr
Skulder och avsättningar, kr/invånare
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Organisation

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022
ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan
mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Libera
lerna. Kommunfullmäktige som är kommunens hög
sta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde
år och tar beslut i kommunövergripande frågor. Kom
munstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp
i kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäkti
ges beslut genomförs. Vidare leder de och samordnar

planering och uppföljning av kommunens verksamheter
och bolag. Vaxholms stad har därutöver nämnder med
olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag
och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade
i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har
till uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra
det uppdrag som nämnd, lagar och bestämmelser har
fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommun
ledningskontoret.

Nämnd

Ordförande

Kommunstyrelsen

Malin Forsbrand (C)

Barn- och utbildningsnämnd

Michael Baumgarten (L)

Nämnd för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell (S)

Socialnämnd

Lena Hallberg (C)

Stadsbyggnadsnämnd

Jan Reuterdahl (L)

Valnämnd

Esbjörn Nyström (C)

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)

Irma Kilim (S)
(vice ordförande)

Överförmyndarnämnd

Anna Norström Hvitfeldt (C)
(vice ordförande)

Mandatfördelning 2019-2022

Waxholmspartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
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Revision

Kommunfullmäktige

Valberedning
Arvodeskommitté

Nämnder

Förvaltningar

Hel- och delägda bolag

Kommunalförbund

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor

Vaxholm Smeden 3 AB

Storstockholms
brandförsvar

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Norrvatten

Roslagsvatten AB

Samordningförbundet
Södra Roslagen

Nämnd- för teknik,
fritid och kultur

Stadsbyggnadsförvaltning

Stadsbyggnadsnämnd

Barn- och
utbildningnämnd

Utbildningsförvaltning

Vaxholmsvatten AB

Socialnämnd

Socialförvaltning

Vårljus AB

Valnämnd

Stockholms regionens
Försäkring AB

Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd
(gemensam med Täby)

Inera AB

Överförmyndarnämnd
(gemensam med
Värmdö)

Kommuninvest
ekonomisk förening
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Styrning och uppföljning

Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision,
politisk inriktning och prioriteringar samt en gemensam
värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, mål- och resultatstyrning
samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och processledning.

Vaxholms stads vision
Vaxholms stads vision som är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad ska
utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.
Visionen lyder: Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara en
kulturell skärgårdstad som med småskalighet och
effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och
näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och
arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar.
Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom
skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar
användning av energi och transporter, ren luft och rent
vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig
livsstil.
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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.

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.

Årsredovisning

Målområden
-Kvalitet
-Livsmiljö
-Ekonomi

Nämndernas
strategiska mål
och indikatorer

Förvaltningarnas och
verksamheternas
mål och insatser
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Individuella mål
och aktiviteter

Uppföljning och analys

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

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. Barnoch utbildningsnämndens och socialnämndens budget
är volymbaserad medan övriga nämnders budget är
anslagsfinansierad.

Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt
för prioriteringar och styr organisationens utveckling.
Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste
verktyg för planering och styrning av kommunen och
dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar
inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget
som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt.
Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket
skapar utrymme för verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå
målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed
prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt

Behovs- och
omvärldsanalys

Fastställt
ramärende

nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas kunskap,
erfarenhet och engagemang.

Mål- och budgetprocessen
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål
och budget för de kommande tre åren, vilket utgör en
plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I
mål och budget bestäms verksamheternas övergripande
mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor
och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.
Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar.
Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så kal�lade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en
samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar
som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen
en strategidag för att föra dialog om kommunens
utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.
Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina
mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar.
Underlag till yttrandet är bland annat resultatet från
nämndernas strategidagar som genomförts under
våren.
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och

Nämndernas
yttrande till mål
och budget

Stadens mål och
budget

15

Årsredovisning

16

justerad befolkningsprognos, leder det fram till ett
slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt
ekonomiska fördelningar.
Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre
gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.

Kvalitetssäkring av uppdraget
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning
inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns
krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa
upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.
Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av
utförda tjänster och ger förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten.
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, internkontroll och processledning.

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 kommun
styrelsen i samband med årsredovisningen.
1
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Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800)

Processledning
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning
utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av uppdraget. Den
ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling
och förbättring av verksamheten. Att använda kartlagda
processer som utgångspunkt 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 processorientering ger möjlighet att skapa en
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.

De kommunala bolagen
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar
för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och
ekonomiska förutsättningar. För mer information om
bolagen och den kommunala koncernen se sid 47
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god
ekonomisk hushållning. Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska
omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett
positivt ekonomiskt resultat över en längre period.

Modell: målområden-mål-indikatorer
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet
och livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan
området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska
mål inom respektive målområde som övergripande
beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå
inom den kommande treårsperioden.

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår
i målområdet ekonomi:
• budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
• resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå
till minst 2,5 procent,
• soliditeten för kommunkoncernen ska inte
understiga 30 procent.
Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med
beslutade målvärden som signalerar om kommunen är
på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall
används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan
om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också
beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 15.
För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal som
följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt
andra typer av uppföljningar som även kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk
hushållning.

MÅLOMRÅDEN
Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas
upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.
Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för
jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.
Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
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Så görs bedömning av måluppfyllelse
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör
kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning
av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt beskriver
arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för
respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse
har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents
negativ avvikelse.

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål
Måluppfyllelse (procent)

 25 %

 50 %

 25 %

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna
Målvärdet är uppnått
Resultatet är uppnått,
och…
resultatet är externt
jämförbart

Målvärdet är på väg att uppnås
Resultatet är minst 85 procent av målnivån eller…
resultatet är uppfyllt men är
inte externt jämförbart

Målvärdet är inte uppnått
Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

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.
De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras

Målområde

Livsmiljö

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.

Mål

Ekonomi

Vaxholm är socialt hållbart

Indikator



Nöjd Region-Index (NRI)

28 %

 100 %

44 %

Vaxholm är ekologiskt hållbart

 Avlopp som får godkänt vid

 50 %  50 %



inventering, andel (%)
28 %

Insamlat matavfall (kg/inv)

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till måluppfyllelse för målområdet.
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Måluppfyllelse och god ekonomisk
hushållning 2019
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller
på väg att uppfyllas (gult) inom all 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 2019.
Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns
under avsnitt för respektive målområde.

Kvalitet

Livsmiljö

11 %

17 %

Ekonomi
25 %

28 %
44 %

33 %

56 %

59 %

28 %
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De globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa
samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa
mål och underliggande delmål. De förtroendevalda

har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V)
nedan. Alla kommunens mål har koppling till ett eller
flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som
indikatorn kopplar till. Vilket/vilka mål som indikatorn
kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen som arbetar inom området.

Symboler för de globala målen
1. Ingen fattigdom

10. Minskad ojämlikhet (V)

2. Ingen hunger

11. Hållbara städer och samhällen (V)

3. God hälsa och
välbefinnande (V)

12. Hållbar konsumtion och
produktion (V)

4. God utbildning
för alla (V)

13. Bekämpa klimatförändringarna (V)

5. Jämställdhet (V)

14. Hav och marina resurser (V)

6.Rent vatten och
sanitet för alla

15. Ekosystem och biologisk
mångfald (V)

7. Hållbar energi
för alla (V)

16. Fredliga och inkluderande
samhällen (V)

8. Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt (V)

17. Genomförande och
globalt partnerskap

9. Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
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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.

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras
med ett års fördröjning, dvs resultat under 2019 avser
mätår 2018.

Kvalitet
11 %

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området kvalitet beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall. Den aggregerade måluppfyllelsen
visar 56 procent uppfylld (grönt), 31 procent på väg att
uppfyllas (gult) och 13 procent inte uppfyllt (rött).

33 %

56 %

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, TFK=Nämnden för teknik,
fritid och kultur.

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

Indikator

33 %

Agenda 2030

67 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde1

Nöjd Medborgar-Index (NMI)

56

48

55

55

Nöjd Inflytande-Index (NII)

38

32

40

39

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat

69

60

70

71

Analys: Ingen av indikatorerna når målnivån och jämfört med 2018 är resultatet sämre. Att 2018 var ett valår kan ha
haft inverkan på det årets bättre resultat inom NII. Det sker ett brett arbete inom samtliga förvaltningar som berör
bemötande och tillgänglighet, digitalisering, kommunikation och information. Flera utvecklingsprojekt pågår som
exempelvis utveckling av kommunens webbsida och ”kundcenter-light”.1

1

Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglovsalliansens års-

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

50 %
Agenda 2030

50 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

Nöjd Region-Index (NRI)

68

65

65

61

Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder

53

54

55

54

Analys: NRI sjönk något jämfört med föregående år, men sett över en 5-års period har betyget förbättrats. Jämfört
med andra kommuner är invånare i Vaxholm nöjda med staden som en plats att bo och leva på. Vaxholms stad arbetar med att ta fram en ny översiktsplan Vaxholm 2040, samt en hållbarhetsstrategi. Planering av stadsmiljön ska
bidra till en god livsmiljö för kommunens invånare.

Mål: Utbildningen är stimulerande, anpassad och
tillgänglig för alla barn och elever. (BUN)
Indikator

Agenda 2030

Genomsnittligt meritvärde åk 9
Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

257

257

248

247

98 %

98 %

97 %

89 %

högst 50

61

2

- Kommunranking Öppna jämförelser

Analys: Kunskapsresultaten i åk 9 är 2019 mycket goda vid jämförelse med andra kommuner och även då hänsyn har
tagits till socioekonomiska faktorer. Kontinuerligt systematiskt arbete för att öka elevernas kunskapsresultat har
genomförts. Bland annat har fokus varit kompetensutveckling inom specialpedagogik, vilket har givit resultat i form
av mer varierad undervisning och lärmiljö, bättre tillgänglighetsarbete och större användning av specialpedagogiska
program och material. Vidare har elevhälsoarbetet prioriterats och arbete genomförts för att främja skolnärvaro.
Vad gäller indikatorn ”kommunrankning Öppna jämförelser” så har SKR beslutat att ta bort den indikatorn i årets
undersökning, vilket gör att resultatet för 2019 inte kan redovisas.

Mål: Barn, elever och föräldrar är nöjda med
utbildningsverksamheterna. (BUN)
Indikator

50 %

Agenda 2030

50 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

96 %

95 %

95 %

93 %

78 %

78 %

80 %

74 %

Föräldrar som är nöjda med verksamheten
förskolan, andel (%)
Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan,
andel (%)

Analys: Föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet har legat stabilt högt under
flera år. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning har ökat i förskolan det senaste året, vilket kan vara en
bidragande orsak till utveckling och goda resultat. På samma sätt som inom grundskolan genomförs kontinuerlig
kompetensutveckling för all personal. Fokus har bland annat varit undervisning i förskolan, förskollärarnas ledarskap och digital didaktik. Enkätresultat når inte målnivån när det gäller nöjdhet med skolan bland eleverna i åk 5 och
8. Utvecklingen sett över flera år är dock positiv.
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Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN)
Indikator

Agenda 2030

75 %

23

25 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

92 %

91 %

94 %

85 %

71 %

69 %

81 %

78 %

96 %

96 %

100 %

80 %

100 %

82 %

80 %

74 %

Brukarbedömning hemtjänst
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och
serviceboende, andel (%) av maxpoäng
Ej återaktualiserade vuxna med
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel (%)

Analys: Andel nöjda brukare inom både hemtjänst och särskilt boende når inte upp till satt målnivå. Andel nöjda
brukare inom hemtjänsten är dock relativt hög och högre än genomsnittet för Stockholms län. Ett teambaserat
arbetssätt inom hemtjänsten har givit ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna.
Synpunkter från brukarna på särskilt boende har utgjort underlag för utveckling och förbättring. Bland annat har
måltidssituationen förbättrats, fler aktiviteter införts och ett anhörigråd har startats.

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

Indikator

Agenda 2030

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

35 %

42 %

35 %

38 %

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens
områden

Analys: Ansökningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd sker nu digitalt. Inom ekonomiskt bistånd har även automatiserat beslutsstöd införts. Samtliga brukare som hemtjänsten behöver nyckel till har fått nyckelfria lås installerade. Från och med hösten kan hemtjänst göra alla inköp av dagligvaror
digitalt tillsammans med brukarna. På särskilt boende fortgår arbetet med att införa digital nattillsyn som ett komplement. Robotkatter har införskaffats till boendet och dagverksamheten.
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Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. (SN)
Indikator

Agenda 2030

100 %
Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

28 %

48 %

25 %

52 %

Andel strukturerade och standardiserade
metoder inom socialtjänstens område

Analys: Vaxholm fortsätter att fortbilda socialsekreterare och har bevakning på utvecklingen inom forskning och
evidensbaserad praktik inom bland annat inom ICF som är ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att
följa med i utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom forskning och evidensbaserad kunskap.

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

Agenda 2030

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

50 %

50 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

52

42

60

61

3,77

3,87

3,75

Analys: NKI för bygglovshandläggningen har gradvis sjunkit sedan 2016. Orsaken bedöms ha sin grund i relativt lång
handläggningstid och begränsad möjlighet att ge den service till sökanden som efterfrågats. En analys och arbete
med en handlingsplan för att förbättra resultatet har startats. Effektivitet och frågor som rör handläggningstid är
mycket viktiga inom bygglovshanteringen och kommer att prioriteras i utvecklingsarbetet. För 2019 har en ny tydligare taxa tagits fram som kommuniceras på webbsidan. I GIS-enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Resultatet når målnivån.

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN)

Indikator

Agenda 2030

50 %

50 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

3,9

4,7

5

4,1

17,7

16,8

12

13,4

Handläggningstid i veckor, ärende komplett
till beslut
Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad

Analys: Måluppfyllelsen för den totala handläggningstiden når inte uppsatt målnivå. En orsak till lång handläggningstid är en ökad grad av komplexitet i ärenden och svårigheter för sökanden att förstå vilka handlingar som
krävs. För att minska väntetiden för kompletterande handlingar bedöms ett fortsatt arbete med digitalisering vara
en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för att vägleda den sökande i vilka handlingar som krävs för att
ansökan ska vara komplett. E-tjänsterna kommer under våren 2020 förändras och bli ännu mer automatiserade i det
inledande registreringsskedet.
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Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och
fritidsaktiviteter. (TFK)
Indikator

Agenda 2030

25

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur

57

60

55

61

Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter

61

63

60

60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek

7,6

8,2

8,0

7,6

Analys: Målnivån för alla indikatorer inom kultur och fritidsaktiviteter uppnås. Kommunen arrangerar ett antal kulturarrangemang som exempelvis ”Kulturnatt Vaxholm”. Inom fritidsområdet har bland annat ett antal avgiftsfria
lovaktiviteter genomförts för barn och unga. Biblioteket har genomfört ett antal välbesökta arrangemang, till exempel utställningar, kulturcafé, författarbesök och öppen bokcirkel. Mått för NMI bibliotek har anpassats till förändring
i Kolada.

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)

Indikator

100 %

Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

75 %

78 %

80 %

89 %

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

Analys: Vaxholms stad arbetar mot regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
fiber år 2023 och har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk kommunikation. 78
procent av Vaxholms befolkning har tillgång till bredband om minst 100 mbit och marknaden fortsätter att bygga ut
till de glesbefolkade områdena av kommunen. Under 2019 har kommunen jobbat med att dra sitt eget interna fibernät mellan verksamheter på Vaxön. De senaste åren har kommunen också lagt ned ledningar för att nå sina verksamheter på Rindö.

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i
idrottsaktiviteter. (TFK)
Indikator

Agenda 2030

100 %
Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

49%

49%

45–55%

43%

Andel deltagartillfällen tjejer i
idrottsföreningar

Analys: Arbetet med Vaxholms stads idrottsstrategi Vaxholm i rörelse pågår. Ett av fokusområdena i strategin är en
socialt hållbar idrott. Kommunen ska sträva efter att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller socioekonomiska förhållanden. Idrotten ska i sin
verksamhet delta i samhällets jämställdhets- och jämlikhetsarbete.

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,
SBN = Stadsbyggnadsnämnden, TFK = Nämnden för teknik, fritid och kultur.

25

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

26

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.
I Vaxholms stads hållbarhetsredovisning för 2019
kan man läsa mer och få en samlad och fördjupad bild
över kommunens hållbarhetsarbete.

indikatorernas utfall. Den aggregerade måluppfyllelsen
visar 25 procent uppfylld (grönt), 59 procent på väg att
uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras
med ett års fördröjning, dvs resultat under 2019 avser
mätår 2018.

Livsmiljö
17 %

25 %

59 %

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området livsmiljö beslutade av kommunfullmäktige och

Mål: Vaxholm är socialt hållbart (KS)

Indikator

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde2

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet

78

76

75

54

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet kvinnor

75

75

75

54

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet män

81

78

75

59

4,0

3,1

5

9,5

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

Agenda 2030

Analys: Vaxholms stad är en fortsatt säker och trygg plats att leva och vistas i. Förebyggande arbete i samverkan
med polisen pågår och innebär bland annat en synlig polis, grannsamverkan samt drogförebyggande arbete med
fokus på barn och unga. I SKR:s rapport Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet rankas Vaxholms stad på andra
plats i landet i ett sammanvägt värde av indikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda
våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.1
2
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Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner
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Mål: Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS)

Indikator

67 %

Agenda 2030

27

33 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

75 %

79 %

70 %

Insamlat matavfall (kg/invånare)

30

35

32

Utsläpp växthusgaser (ton/invånare)

2,7

2,7

2,6

BM-värde

Avlopp som får godkänt vid inventering,
andel (%)

33

Analys: Målnivån för andel avlopp som får godkänt vid inventering uppnås men färgen gult anges på grund av att
BM-värde saknas. Roslagsvatten som har ansvar för insamling av matavfall arbetar för att öka mängden matavfall
som sorteras. Mängden insamlat matavfall per person i Vaxholm har ökat under 2019 och överstiger målnivån. Det
är ett resultat av att allt fler hushåll har anslutit sig till tjänsten och att mängden matrester i avfallet till förbränning
minskar. Matavfallet går till rötning, framställning av förnybart fordonsbränsle och till biomull.

Mål: Förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg,
kunskaps- och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. (BUN)
Indikator

Agenda 2030

Trygghetsindex

67 %

33 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

96 %

94 %

95 %

91 %

75,4 %

73,5 %

75 %

70 %

28 %

31 %

30 %

28 %

Andel lärare med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne (%)
Andel årsarbetare med
förskollärarlegitimation (%)

Analys: Vaxholms stad har en hög andel barn och elever som känner sig trygga i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Arbetet med trygghet är emellertid fortsatt prioriterat med bland annat goda psykosociala lärmiljöer, behörig
och engagerad personal samt god elevhälsa. Målnivån för andel lärare med lärarlegitimation uppnås inte helt. Värdet är dock från föregående läsår då resultatet för detta läsår först publiceras i april. Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation når önskat värde.
Mål: Utbildningsverksamheterna arbetar för en
hållbar miljö i enlighet med BUN:s agenda för
ekologisk hållbarhet. (BUN)
Indikator

Ekologiska inköp, andel (%)

100 %
Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

38 %

35 %

42 %

35 %

Analys: Upphandling av ny grönsaksleverantör har inneburit att utbudet av ekologiska livsmedel förändrats. Det
är också en stor efterfrågan på ekologiska livsmedel vilket gör att stadens skolor, som köper en större kvantitet,
har svårare att få tag på ekologiska livsmedel än förskolan. Skolornas andel ligger på 32,5 procent mot f örskolans
39,7 procent 2019. I de fall ekologiska livsmedel inte går att få tag på från måltidsenhetens prioriterade lista så
inhandlar man i första hand närodlat (från Sverige, Finland och Norge).
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Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras
närstående. (SN)

Indikator

Agenda 2030

33 %

67 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

27,7 %

32,3 %

25 %

33,6 %

0,5 %

0,7 %

0,5 %

0,7 %

9%

9%

8%

10 %

Hushåll med ekonomiskt bistånd som
erhållit bistånd i 10–12 mån under året
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd
i 10–12 månader under året, andel av alla
hushåll (%)
Elever i åk 9 som har använt narkotika någon
gång, andel (%)

Analys: Socialförvaltningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Det implementerade automatiserade beslutsstödet syftar i allt väsentligt till att öka socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med högre kvalitet. Satsningen på en jobbcoach och arbetsmarknadskoordinator har givit goda resultat.

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

Indikator

Agenda 2030

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

0%

59 %

50 %

BM-värde

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

Analys: Målnivån för andel beställningar av kart- och mättjänster via webbformulär har uppnåtts. Under 2019 har
kommunen lanserat e-tjänsten på Vaxholms stads webbsida.

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

Indikator

Agenda 2030

67 %

33 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

cykelvägar

51

51

55

56

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar

52

52

55

55

64

64

60

64

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning
och sophämtning

Analys: Alla kommunala vägar och cykelvägar inventerades efter vintern. Större potthål och alla större sprick
områden är lagade. Gångbanan vid kyrkan har gjorts om med ny kantsten och asfalt. En långsiktig underhållsplan
har utarbetats för vägar och gator. För att hålla staden ren har åtgärder vidtagits för att få fler tömningar av allmänna papperskorgar.
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Mål: Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK)

Indikator

29

100 %

Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

148

139

180

BM-värde

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler

Analys: Energiförbrukning är något lägre per kvadratmeter för kommunägda verksamhetslokaler än föregående år.
Vaxholms stad har under året gjort flera investeringar i energieffektiva belysningsarmaturer i kommunens lokal
bestånd. Installationen av bergvärme i idrottshallen på Rindö som var planerad under hösten har senarelagts till
våren 2020. Under 2020 kommer enheten att fokusera på driftåtgärder på objekt med högst energiförbrukning i
samverkan med driftentreprenören. Utöver detta har beslut tagits om att ta fram investeringsunderlag för installation av solceller.

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 2,5 procent,
• soliditeten för kommunkoncernen ska inte
understiga 30 procent.

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom området ekonomi beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall.
Den aggregerade måluppfyllelsen visar 28 procent
uppfylld (grönt), 28 procent på väg att uppfyllas (gult)
och 44 procent inte uppfyllt (rött).
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras
med ett års fördröjning, dvs resultat under 2019 avser
mätår 2018.

Ekonomi

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

28 %
44 %

28 %
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Övergripande finansiella mål
Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)

Indikator

Agenda 2030

Budgetavvikelse (mnkr)

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde 3

–1,9 mnkr

–2,7 mnkr

0 mnkr

0 mnkr

Analys: De stora förklaringsposterna till den negativa budgetavvikelsen består av advokatkostnader för kommunens
tvist med en av byggentreprenörerna till Campus idrottshall, vikande elevantal på Rindö skola, fastighetsservice, högre
pensionskostnader efter KPA pensions revidering av pensionsskulden samt utrangering av Lägerhöjdens förskola.1

Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska
uppgå till minst 2,5 procent
Indikator

Agenda 2030

Resultat i procent av skatteintäkterna (%)

100 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

2,3 %

2,5 %

2,5 %

0,8 %

Analys: SKR använder 2,0 procent i resultat som en riktlinje för god ekonomisk hushållning. I expanderande kommuner med planerade investeringar är det bra att ha ett högre målvärde för att självfinansiera investeringarna i en
högre grad. Vaxholms stads kommunfullmäktige har satt målnivån till 2,5 procent. Det uppnådda resultatet för året
är i enlighet med det uppsatta finansiella målet.

Mål: Soliditet för kommunkoncernen ska inte
understiga 30 procent
Indikator

Resultat i procent av skatteintäkterna (%)

100 %

Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

34,9 %

27,9 %

30 %

40,5 %

Analys: Med införandet av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning har definitionen av vilka kommunala koncernföretag som ska ingå i den sammanställda räkenskapen ändrats. Föregående år bestod de sammanställda räkenskaperna av staden, Vaxholms Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. Från och med
2019 ingår inte Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB men istället tillkommer Roslagsvatten AB i de sammanställda
räkenskaperna. Stadens kontroll över Roslagsvattens soliditet är begränsad.

3

Benchmarking sker med Stockholms län.
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Nämndernas mål
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)

Indikator

100 %

Agenda 2030

Resultat i procent av skatteintäkterna (%)

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

–7,1 %

-2,5 %

0 %

0 %

Analys: Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse som framförallt beror på ej budgeterade advokatkost
nader som kommunen har till följd av tvisten med en av byggentreprenörerna till Campus idrottshall, utrangerings
kostnader av Lägerhöjdens förskola samt ersättningskostnader till en leverantör för uteblivna paviljonger på
Johannesberg. Dessa kostnader är av engångskaraktär. Den löpande verksamheten har en budget i balans.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)
Indikator

50 %
Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

2,3 %

0,3 %

0%

0%

förskola, (%)

3,5 %

2,4 %

0%

–8,2 %

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)

0,7 %

2,5 %

0%

–4,3 %

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)

–9,2 %

–9,0 %

0%

–12,3 %

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Agenda 2030

50 %

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen

Analys: BUN har en positiv avvikelse på 0,3 procent av budget. Exklusive volympåverkan och övrig avräkning är
resultatet –0,2 procent. Egenregin visar ett underskott på ca –2 mnkr. Åtgärder som gjorts under året för att sträva
mot budget i balans är en sammanslagning av Vaxö skola och Rindö skola till ett rektorsområde, nedläggning av förskolan Äppelgården och att familjedaghemmen är vilande. Nettokostnadsavvikelsen för egen regins förskolor och
grundskolor visar ett negativt utfall, vilket betyder att verksamheterna kostar mer jämfört med liknande kommuner.
Åtgärder för att minska nettokostandsavvikelsen är bland annat att se över utnyttjandet av lokaler.
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)

Indikator

25 %

Agenda 2030

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)

33

75 %

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

5,5 %

3,1 %

0%

0%

–12,5 %

–9,4 %

0%

–6,0 %

3,1 %

2,0 %

0%

5,6 %

–28,4 %

–31,3 %

0%

–12,6 %

Nettokostnadsavvikelse individ- och
familjeomsorg (%)

Analys: SN har en positiv avvikelse på 3,1 procent av budget. Avvikelsen beror främst på överskott inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) på grund av lägre volymer. En del av överskottet är också kopplat till en omorganisation av
barn och elevstödet som har inneburit att barn- och utbildningsnämnden har tagit över lönekostnader som fanns
med i socialnämndens budget 2019. Under 2020 kommer budget att flyttas över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden. Inom IFO har man aktivt arbetat med öppenvårdsinsatser som ett alternativ till kostsamma
placeringar. Stabil personalsituation har inneburit färre konsulter. Friska invånare är en viktig parameter för låga
nettokostnadsavvikelser.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)

Indikator

100 %

Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

–4 %

–8 %

0%

0%

57 %

46 %

75 %

66 %

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
Självkostnadstäckningsgraden

Analys: SBN har en negativ avvikelse på –8 procent av budget. Självkostandstäckningsgraden är 46 procent. Underskottet beror främst på lägre taxeintäkter än budgeterat.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)
Indikator

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

100 %

Agenda 2030

Utfall 2018

Utfall 2019

Målnivå

BM-värde

–2,6 %

–3,3 %

0%

0%

Analys: : TFK har en negativ avvikelse på –3,3 procent av budget. Underskottet beror främst på ökade kostnader för
löpande fastighetsservice och el samt kostnader för stormen Alfrida.

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,
SBN = Stadsbyggnadsnämnden, TFK = Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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Väsentliga personalförhållanden

Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för att
ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.

Andel heltidsanställda per förvaltning
(procent)
100
90

91%

80

78%

70

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens
behov av kompetens är att Vaxholms stad uppfattas
som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför
allt att staden kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål,
gott ledarskap och hög kvalitet. Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet,
verksamhetens utveckling, en god arbetsmiljö och goda
löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt
är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för
våra redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta
blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya med
arbetare.
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673

858

868

kvinnor (%)

79

79

76

män (%)

21

21
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496
81
28
65
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94
83

610
76
27
57
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135
113

624
75
27
57
18
106
138

Antal tillsvidareanställda
kvinnor deltid (%)
män med tillsvidareanställning (%)
Män deltid (%)
Antal tidsbegränsade anställningar
Antal timanställda

Den stora förändringen i antal anställda mellan 2017 och
2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen
regi.
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Andel tillsvidareanställda per förvaltning
(procent)
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Årsredovisning

Personalomsättning

Motiverade medarbetare

Under 2019 har personalomsättning ökat från 6,8 procent 2018 till 10,2 procent. Ökning har skett inom alla
förvaltningar förutom kommunledningskontoret där
omsättningen har minskat något.
75 tillsvidareanställda har slutat under året. Sam
tidigt har 71 nya tillsvidareanställningar gjorts.

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en värdegrund
för Vaxholms stad pågått under 2019 med stor delaktighet från samtliga arbetsplatser i kommunen. De
gemensamma värdeorden är samspel, engagemang och
respekt. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i kommunens arbete pågår.
Resultatet av årets medarbetarundersökning visa
på fortsatt nöjda, motiverade medarbetare med goda
förutsättningar att leverera tjänster med hög kvalitet.
I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner
och regioners) frågor som är underlag för totalindex
HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms
stads totalindex är i år 82, vilket kan jämföras med
genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79.
Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2019
(83), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 78.

Sjukfrånvaro
Genomsnittet för sjukfrånvaro 2019 är 5,9 procent vilket
är oförändrat jämfört med 2018.
Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från
42,7 procent 2018 till 45,9 procent under 2019. Andel
långtidssjukskrivning mäts genom andel sjukskrivningsdagar inom denna kategori av det totala antalet
sjukskrivningsdagar.
Insatser för att minska sjukfrånvaron är bland
annat upprättande av plan för återgång i arbete enligt
Försäkringskassans riktlinjer samt rutiner med samtal vid mer än fyra sjuktillfällen inom senaste tolv
månadersperioden.
Sjukfrånvaro

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2015–2019
85

2017

2018

2019

Total sjukfrånvaro

6,7

5,9

5,9

kvinnor (%)

7,5

6,5

6,5

män (%)

3,5

3,7

3,6

70

-29 år (%)

5,6

4,2

3,6

65

30-49 år (%)

8,0

5,5

5,5

50- år (%)

5,8

6,8

6,9

47,8

42,7

45,9

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Konjunkturläget
Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) prognoser
har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna
blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, vilket framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. SKR räknar nu med att Sverige går
in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP
ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och
att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att
arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Sverige har de
senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack
vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring
bland annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i särskilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket
innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att
få ett positivt stöd från exporten. Konjunkturläget har en
påverkan på hur kommunernas skatteintäkter utvecklar sig.

Demografin
I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar
ställer höga krav på kommunernas och regionernas
finansiering kommande år. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och
kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är
att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre
är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar
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snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom
kommer den största delen av intäkterna från skatt på
arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar
väsentligt långsammare. Sedan finanskrisen 2008–2009
har antalet arbetade timmar utvecklats mycket positivt
i förhållande till det demografiska trycket. Kommande
år ser vi dock att utvecklingen blir den omvända när det
demografiska trycket ökar medan sysselsättningen,
av både demografiska och konjunkturella orsaker, inte
längre kan växa i samma takt som tidigare. I Vaxholms
stad förväntas andelen i åldrarna 80+ öka mest i relation till den totala befolkningsmängden. Kommunen
prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 6-15 år.

Kostnadsutjämningsutredningen
Riksdagen har beslutat att införa ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Ändringarna innebär att tre nya
delmodeller införs som avgör om kommunerna och
regionerna får ett kostnadsutjämningsbidrag eller får
betala en kostnadsutjämningsavgift. Förändringarna
innebär att systemet i högre grad kommer att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till
följd av gles bebyggelse. Lagändringarna börjar gälla
den 1 januari 2020. Den 1 oktober 2019 publicerade SKR
tillsammans med SCB en prognos av de ekonomiska
effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Prognosen innebär en förlust för Vaxholms del på -593 kronor
per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor
på totalen. Detta motsvarar cirka -1 procent i försämrat resultat per år vilket är en stor utmaning med tanke
på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven
som redan föreligger framåt. De ekonomiska effekterna
fasas in över ett antal år genom ett införandebidrag.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Pensionskostnader
Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för
diskussion och pensionskostnaderna har ökat kraftigt
som en följd av att allt fler anställda inom sektorn har
löner som ligger över brytpunkten. På riktigt lång sikt
kommer det inte att finnas någon pensionsskuld i den
kommunala sektorn. Det beror på att det nya pensionsavtalet från 2014 är helt avgiftsbestämt för medarbetare
födda 1986 eller senare. Kostnaden kommer då endast
bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resultat. De äldre avtalen kommer dock att leva kvar i många
år och påverka kostnadsbilden, men i avtagande omfattning. Den stora pensionsskuld som byggdes upp före
1998 amorteras nu ner. Utbetalningen av dessa pensi-
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oner uppgår idag till stora belopp, cirka 6 miljoner kronor årligen för Vaxholms del, och innebär en dubbel
belastning för resultatet genom de redovisningsregler
som gäller idag. Samtidigt ökar skulden för förmåns
bestämda pensioner som intjänas sedan 1998. Men även
denna skuld kommer så småningom att avvecklas. De
gamla pensionssystemen innebär en risk i kommunernas ekonomiska planering eftersom de är volatila och
svåra att prognostisera. Vaxholms stad har fått erfara
kraftiga prognosförändringar i 2018 års bokslut. Efter en
genomförd upphandling har Skandia tilldelats avtalet att
hantera Vaxholms pensionsadministration från och med
oktober 2019. Vaxholms stads totala pensionsförpliktelse
finns redovisad under rubriken Finansiell analys.

Foto: Åsa Dry Larsson
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Händelser av väsentlig betydelse

Rättsprocess mot byggentreprenör
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av bygg
entreprenörerna till Campus idrottshall inleddes 2018
och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunna
des i juni 2019. Tingsrättens dom har överklagats och
fått prövningstillstånd i hovrätten. Beloppen är väsent
liga och utfallet av domen kan få resultatpåverkande
effekter på stadens ekonomi.

Rivningen av Norrbergsskolan har
påbörjats
I juli inleddes rivningen av befintliga byggnader på Norr
berget som ska möjliggöra ny bebyggelse.

Mark- och miljööverdomstolen ger
prövningstillstånd till överklaganden av
detaljplanen för Norrberget
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den
nya detaljplanen för Norrberget, Dp 410. Efter beslu
tet överklagades detaljplanen till mark- och miljödom
stolen som under våren 2019 avslog respektive avvisade
samtliga överklaganden. Domen överklagades till markoch miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 medde
lade att några av överklagandena får prövningstillstånd
och ska behandlas.

Kajerna i centrala Vaxholm ska
renoveras
Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har
uppnått sin förväntade livslängd. Kajerna byggdes 1968,
med en förväntad livslängd på 50 år och det senaste
året har återkommande sättningar i marken på närlig
gande gator indikerat behov av renovering. Efter att den
geotekniska undersökningen slutförts och granskats av
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en oberoende part, kan det konstateras att det finns ett
omfattande behov av att åtgärda kajernas skick. Kom
munstyrelsen fattade därför beslut om att inleda ett
investeringsprojekt för att möjliggöra renovering av
kajerna under de kommande åren. Ett arbete har nu
inletts för att se hur och när renoveringarna ska genom
föras för att minska påverkan för de verksamheter som
finns vid kajerna.

Skandia ny pensionsadministratör
Från den 1 oktober 2019 är Livförsäkringsbolaget Skan
dia Vaxholms stads pensionsadministratör. Upphandling
av tjänsten skedde via avropsförfarande enligt ramavtal
hos SKR.
Kommentus Inköpscentral AB. Det var två leve
rantörer som inkom med anbud, Skandia och KPA.
Skandia ska hantera och förmedla avgiftsbestämd
ålderspension. Det innebär att ta in uppgifter, regist
rera, bevaka och utreda, administrera pensionsutbe
talningar oavsett förmån inklusive samordning och
inkomstbevakning. Skandia ska även arrangera infor
mationsträffar för alla medarbetare. Skandia ska
beräkna pensionsskulden både på kort- och lång sikt.
Avtalet omfattar också en utökad handläggartjänst där
alla medarbetare i Vaxholms stad kan få stöd i sina
frågor gällande avgiftsbestämd ålderspension.

Organisation för barn- och elevstöd
Från och med september fick utbildningsförvaltningen
en ny enhet på plats: samverkan och stöd. Två av social
tjänstens verksamheter, ungdomsstödet och skol- och
familjestödet, har slagits samman med förvaltningens
barn- och elevstöd där central studie- och yrkesväg
ledare, central specialpedagog samt kvalificerad hand
läggare ingår. Även ungdomsverksamheten (tidigare
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fritidsgården) ingår i enheten. Enhetens uppdrag är
bland annat att genom samverkan och stöd med verk
samheter och andra aktörer bidra i arbetet med att
stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn
och elever i behov av särskilt stöd.

Avveckling av AB Vårljus
Bolagets styrelse tog i december 2017 initiativ till ägar
dialoger på temat Vad är meningen med föreningen?
Dialogerna genomfördes under våren och hösten 2018
och landade i två alternativ; utveckla verksamheten
eller avveckla, för ägarkommunerna att ta ställning till.
Sammantaget förordade 18 ägarkommuner (85,1 pro
cent) att bolaget ska avvecklas. Utifrån ägarkommu
nernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse
den 5 december 2018 att inriktningen är att Vårljus ska
avvecklas. På årsstämman 2019 beslutades det att Vår
ljus ska försättas i likvidation. Likvidationen förväntas
vara slutförd i slutet av 2020.

Ny internhyresmodell för skolor och
förskolor
Det fanns sedan 2015 ett politiskt uppdrag om att ta
fram en ny internhyresmodell för barn- och utbildnings
nämnden. Förvaltningen har berett ett förslag på ny
internhyresmodell som har beslutats av kommunstyrel
sen. Före beslutet har barn- och utbildningsnämnden
samt nämnden för teknik, fritid och kultur fått möjlighet
att yttra sig över förslaget.
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Målsättningen med internhyresmodellen är att
skapa en rättvis, transparent hyressättning som ska
par incitament till effektiv lokalanvändande. Intern
hyresmodellen har arbetats fram av en arbetsgrupp
bestående av representanter från både utbild
nings- och stadsbyggnadsförvaltningen samt kom
munledningskontoret. Detta för att säkerställa en
helhetsbild samt erhålla djup och god detaljnivå.
Internhyresmodellen i sitt första steg berör verk
samhetslokaler som nyttjas av förskolor och sko
lor. Arbetet med internhyresmodellen kommer att
fortsätta för att även innefatta övriga fastigheter i
kommunen.

Explosion vid Vaxholms hembygdsgård
En explosion inträffade vid Vaxholms hembygdsgård i
oktober. Ingen person kom till skada men byggnaden
skadades svårt. Särskilt drabbades köket i cafédelen
där explosionen ägde rum. Byggnaden är tillsvidare
avspärrad och tömd invändigt. Arbete pågår med att
utreda fastighetens skick liksom dialog med försäk
ringsbolag.

Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att
rapportera.
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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 17,2
miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det
2,7 mnkr sämre resultat än planerat. Årets resultat som
andel av skatter, statsbidrag och utjämning uppgår till

2,5 procent. Staden har därmed uppfyllt det finansiella
målet om ett resultat på 2,5 procent av skatteintäkterna
men inte uppfyllt det finansiella målet om att budget
avvikelsen inte ska vara negativ. Resultatet har i genom
snitt de senaste fem åren varit 5,1 procent.

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 rela
tion till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjäm
ning. Uppgår denna relation till en andel lägre än 100
har kommunen en balans mellan intäkter och kostna
der. Den totala nettokostnadsandelen om 97,5 procent
innebär att resultatet är positivt och uppgår till 2,5 pro
cent. De medel som återstår går till att finansiera amor
teringar och investeringar.

Årets resultat

2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat (mnkr)

67,1

32,2

27,3

14,6

17,2

11,4 %

5,2 %

4,3 %

2,3 %

2,5 %

2015

2016

2017

2018

2019

Verksamheten

83,1 %

88,9 %

89,0 %

91,0 %

90,6 %

Avskrivningar

4,0 %

4,7 %

5,4 %

5,8 %

5,8 %

Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och
utjämning

Nettokostnaden som andel av skatteintäkter

Finansnetto
Nettokostnadsandel
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1,5 %

1,2 %

1,4 %

0,9 %

1,1 %

88,6 %

94,7 %

95,7 %

97,7 %

97,5 %
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Investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar
kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både beroende av
vilket resultat och vilken investeringsvolym kommu
nen uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden
bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansie
ringsgraden räknas ut genom att sätta summan av
årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och

Investeringar

Investeringsvolym (mnkr)
Självfinansieringsgrad
Andel av skatter, statsbidrag och utjämning
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nedskrivningar i relation till årets investeringar. Denna
beräkningsformel används i den offentliga statisti
ken och kommunala jämförelser. En brist i formeln är
att den inte tar hänsyn till alla icke kassaflödespåver
kande poster såsom utrangeringar och avsättningar.
Årets självfinansieringsgrad uppgår till 66,8 procent och
genomsnittet för de senaste fem åren är 101,7 procent.

2015

2016

2017

2018

2019

44,1

172,1

71,4

46,5

84,6

206,7 %

35,4 %

86,9 %

112,7 %

66,8 %

9,0 %

28,0 %

11,0 %

7,0 %

12,4 %

Foto: Bengt Nyman
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Kapacitet

Skuldsättningsgrad

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

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna
som har finansierats med främmande kapital. Skuldsätt
ningsgraden följer samma utveckling som soliditeten.
Under året har staden nyupplånat 30 mnkr från Kom
muninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala
skuldsättningen ökar med anledning av de förmånsbe
stämda pensionsskulderna som fortsätter att öka.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan
sieringsutrymme. Den visar hur stor del av stadens till
gångar som har finansierats med det egna kapitalet. En
högre soliditet innebär att den långsiktiga betalnings
förmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hus
hållning 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
sjunkit något under 2019. Kommunkoncernens soliditet
är 27,9 procent vilket underskrider stadens finansiella
mål på 30 procent.

Soliditet

En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapa
citet är vilken potentiell möjlighet staden har att påverka
sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesat
sen är. Vaxholms stads primärkommunala skattesats
(19,78) är 0,73 kronor högre än genomsnittet för Stock
holms län (19,05)

2015

2016

2017

2018

2019

Soliditet enligt balansräkningen

31,2 %

29,8 %

32,8 %

35,4 %

34,7 %

Soliditet inkl pensionsåtagande

11,7 %

13,8 %

17,2 %

19,7 %

20,0 %

68,3

33,0

27,6

15,4

10,8

30,8 %

29,4 %

32,3 %

34,9 %

27,9 %

2015

2016

2017

2018

2019

Total skuldsättningsgrad

68,8 %

70,3 %

67,3 %

64,6 %

65,3 %

- Varav avsättningsgrad

4,8 %

4,4 %

4,9 %

6,8 %

7,9 %

Förändring av eget kapital (mnkr)
Kommunkoncernens soliditet enligt balansräkningen

Skuldsättningsgrad

- Varav kortfristig skuldsättningsgrad

14,9 %

10,7 %

12,5 %

13,5 %

12,2 %

- Varav långfristig skuldsättningsgrad

49,1 %

55,2 %

49,9 %

44,4 %

45,2 %

386,5

516,5

466,5

380,0

410,0

2015

2016

2017

2018

2019

Verksamhetsintäkter (mnkr)

139,4

125,0

125,3

117,1

114,0

Skatteintäkter (mnkr)

579,1

619,2

641,9

656,3

689,6

19,78 %

19,78 %

19,78 %

19,78 %

19,78 %

Lån till kreditinstitut (mnkr)

Stadens intäkter

Skatteuttag

42

Stadens intäkter

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Risk

Borgensåtagande

Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka sta
dens resultat och kapacitet.

Stadens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvat
ten AB och Roslagsvatten AB som staden äger andelar
i. Staden har inte varit tvungen att infria något borgens
åtagande.

Likviditet
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstill
gångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När det
gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom
betalberedskapen i form av likviditet en viktig kompo
nent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till
53,5 mnkr vid bokslutstillfället. Staden har vid ett fåtal
tillfällen nyttjat checkräkningskrediten för att möta
temporära svackor i likviditeten.
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Tvister
Staden har en pågående tvist med en av byggentrepre
nören till Campus idrottshall. Ärendet har fått pröv
ningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och
kan påverka stadens resultat längre fram.

Pensionsskuld
Nyintjänade pensionsförmåner skall redovisas som en
avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjä
nade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbin
delser utanför balansräkningen.

Likviditet

2015

2016

2017

2018

2019

110,9 %

136,6 %

98,2 %

66,6 %

77,1 %

Rörelsekapital (mnkr)

12,7

36,6

– 2,2

– 39,9

– 21,6

Pensionsskuld (mnkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Kassalikviditet

Kortfristig skuld, individuella valet

10,1

11,2

11,5

12,3

13,7

Avsättning för pensioner

37,8

41,3

45,6

61,6

75,9

Ansvarsförbindelse

153,0

149,2

145,3

142,4

140,3

Summa

200,8

201,7

202,4

216,3

229,9

2015

2016

2017

2018

2019

101,0

101,0

101,0

98,0

98,0

Roslagsvatten AB

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Förlustansvar för egnahem

0,1

0,0

-

-

-

103,1

103,0

103,0

100,0

100,0

Borgensåtagande (mnkr)

Vaxholmsvatten AB

Summa
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Kontroll
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den
ekonomiska utvecklingen.

på – 2,7 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvi
kelsen förhållandevis låg. Budgetföljsamheten varierar
mellan nämnderna, vilket innebär att det finns utveck
lingspotential i den ekonomiska kontrollen.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Vid månadsuppföljningen per oktober prognostise
rade nämnderna ett överskott jämfört med budget på
1,0 mnkr. Bokslutet redovisar en negativ budgetavvikelse
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Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr)

Mars

April

Augusti

Oktober

Bokslut

Kommunstyrelsen

– 1,0

– 1,3

– 1,0

0,0

– 1,9
5,6

Socialnämnden

3,0

3,0

3,0

4,0

Barn- och utbildningsnämnden

2,3

1,5

1,5

2,0

1,0

Stadsbyggnadsnämnden

0,0

0,3

0,0

0,0

– 0,5

Nämnden för teknik, fritid och kultur

0,0

0,0

0,0

0,0

– 1,6

Finansförvaltningen

– 6,6

– 6,1

– 5,5

– 5,0

– 5,3

Summa

– 2,3

– 2,6

– 2,0

1,0

– 2,7

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stads
finansiella profil 2016–2018
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad
befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansi
ellt under 2016–2018 i förhållande till övriga kommuner
i Stockholms län. Detta görs med hjälp av en polärdia
gram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor
hos den granskade kommunen i jämförelse med andra.
Diagrammen innehåller dels åtta finansiella nyckel
tal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns
ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsik
tig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsbered
skap, 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. Där
efter följer fem kommuner som får en tvåa och de tre
svagaste kommunerna får följaktligen en etta.
I diagrammen ser man att nyckeltalet för det
genomsnittliga resultatet samt skattefinansierings
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graden av investeringar förändras kraftigt mellan
åren. Orsaken är att det funnits en omfattande explo
ateringsverksamhet bland Stockholmskommuner
under de senaste åren. Exploateringsintäkter påver
kar kommunernas resultat och självfinansierings
grad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder
till snabba förändringar mellan kommunernas place
ringar. 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 finan
siella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än
genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommu
ner som sålt delar av sina anläggningstillgångar inom
koncernen utmärks oftast av goda finansiella netto
tillgångar. Kommuner med svaga finansiella netto
tillgångar har oftast också en svag soliditet, men det
finns ett antal kommuner, däribland Vaxholm, som har
en nära genomsnittlig soliditet trots att kommunen
uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Det inne
bär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar
bundna i anläggningstillgångar.
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Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska
upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa
poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen

Bokslut
2018

17,2

14,6

- Samtliga realisationsvinster

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

-

-

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-

-

17,2

14,6

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

17,2

14,6

Årets balanskravsresultat
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Bokslut
2019
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Den kommunala koncernen

Kommunala koncernföretag är de juridiska personer
över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har
ett varaktigt betydande inflytande. Kommunen kan utöva
ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett
eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet
inte är betydande, anses den juridiska personen ändå
vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild
betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.
Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans
med de kommunala koncernföretagen.

Inflytande i bolag och organisationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaxholms Smeden 3 AB (100%)
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100%)
Roslagsvatten AB (12,6%)
Vaxholmsvatten AB (1,0%)
Vårljus AB (0,5%)
Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98%)
Inera AB (0,16%)
Kommuninvest ekonomisk förening

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna
verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter
också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget,
utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra
kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs
av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolaget, utan
bolaget administreras genom stadens förvaltning.
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som
ägs av sju kommuner–Österåker, Vaxholm, Vallentuna,

Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta
avfall.
Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och
avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna
i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av bolaget,
resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.
AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar
institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende,
utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet,
behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. I årsstämman beslutades att Vårljus ska försättas i likvidation per 1 november 2019 som förväntas
vara genomförd i november 2020.
Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett
aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har
tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring.
Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt
sätt minska skador, förluster och störningar samt att
skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.
Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och
regioner finansförvaltning med fokus på utlåning och
rådgivning. Ägarna består av 290 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms
stad blev medlem år 2009.
Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att
erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera
ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar
och utvecklar också gemensamma digitala lösningar
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Foto: Åsa Dry Larsson

till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.
Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017.

Kommunalförbund
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
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brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret
har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns
även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Gemensamma nämnder
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.

Årsredovisning

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.
Förbundets ändamål att inom kommunernas geografiska område att 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.

Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga
kommunala koncernföretagen är undantagna från
skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper.
Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits
bort från de sammanställda räkenskaperna.
• Vaxholms Smeden 3 AB (100%)
• Roslagsvatten AB (12,6%)
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Privata utförare
Kommuner får enligt kommunallagen1 lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata utförare.
Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av
en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå
kommunen som huvudman för verksamheten, och är
därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna
för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Privata utförare som
bedöms som väsentliga anges nedan:
Olivia omsorg AB driver verksamheten av service
boende, gruppbostad samt daglig verksamhet LSS
från och med april efter genomförd upphandling.
Peab AB sköter snöröjning samt gatuunderhåll och
skötsel.
JRF Mark AB har ansvar för markskötsel, både allmän plats samt tomtmark.
TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm
AB har ansvar för markskötsel, både allmän plats
samt tomtmark samt reception och vaktmästeri på
Campus Vaxholm.
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.

1

10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725)
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Förväntad utveckling

Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Till
växten i regionen, både ekonomisk och befolk
ningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig
och hållbar samhällsutveckling krävs både ekolo
gisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemen
samt och ömsesidigt stödjer varandra. Vaxholms
stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt
för kvalitet av välfärdstjänster genom sina tre mål
områden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Konjunkturavmattning
Flera år av tillväxt som har tagit Sverige in i högkonjunkturen ligger bakom oss. Att toppen på konjunkturen är förbi indikeras av en avmattning i tillväxten. Det
är viktigt att betona att konjunkturläget i Sverige ännu
är starkt och att avståndet till lågkonjunktur är ganska
långt. Först under 2020 prognostiserar SKR att Sverige
når ett konjunkturneutralt läge.

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.

Stadsbyggnadsprojekt
Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med
stor efterfrågan på bostäder. I stadsbyggnadsprojektet
Norrberget som innehåller särskilt boende och förskola
är detaljplanen överklagad till mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanering för bostäder och förskola
i Storäng fortgår. Detaljplanerna för Resarö Mitt och
kvarteret Kulan har antagits av kommunstyrelsen, men
är överklagade till mark- och miljödomstolen. På Rindö
pågår arbete med detaljplanen för småhusbebyggelse
inom Rindö hamn. Vaxholms stad projekterar och planerar också för nya verksamhetslokaler på Resarö, Vaxön
och Rindö både avseende förskolor och skolor.

Digitalisering
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett
stort och viktigt utvecklingsområde. Genom att ta till
vara digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för både ökad tillgänglighet, service och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem och e-tjänster
underlättar invånarnas kommunikation med förvaltningarna, ger snabbare service och en mer rättssäker
handläggning. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med
att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhets
områden. Vaxholms stad deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan för att öka tillgängligheten
och det digitala utbudet för medborgarna inom vård och
omsorg och övriga samhällstjänster.

Kompetensförsörjning
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens verksamheter. I
flera av de kommunala verksamheterna finns brist
yrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och
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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.

Service och bemötande
Vaxholms stad vill ge invånare god service och ett gott
bemötande. Arbetet kommer att fortsätta för att ytterligare förbättra tillgängligheten, genom utveckling av
e-tjänster och tydlig information på kommunens webbsida. Det ska också bli lättare och gå snabbare att nå
rätt person via telefon och e-post. Under kommande
år kommer staden också att fortsätta arbetet med att
konkretisera den gemensamma värdegrunden i förhållningssätt och beteenden utifrån varje enhets och
medarbetares specifika uppdrag och ansvar.
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Hållbarhet i fokus
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens
alla verksamheter och arbetet har påbörjats med att
ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021–2030.
Dessutom har staden ansökt och antagits att vara med i
den nationella kommunikationssatsningen Glokala Sverige som syftar till att sprida information och kunskap
om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att engagera och skapa delaktighet bland medborgarna i stadens framtida hållbarhetsarbete.
Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan
aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för ett
förändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även
vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är betydelsefull för kommunens invånare och besöksnäring,
vilket kräver åtgärder inom olika områden som till
exempel badvatten, tömning av båttoalett och enskilda
avlopp. Förra årets torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen, vilket även kommer att vara ett
framtida fokus.
Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på
trygghet i offentlig miljö och inom kommunens verksamheter. Detta, tillsammans med psykisk och fysisk
hälsa ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv,
kommer att vara prioriterade verksamhetsområden
framåt och i linje med målen i Agenda 2030.

Foto: Åsa Dry Larsson
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Ekonomiskt resultat
I denna del redovisas kommunens samlade driftsredovisning på nämndsnivå och verksamhetsnivå, resultaträkning samt
investerings- och exploateringsredovisning.
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Driftredovisning

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

Driftredovisning per nämnd
Driftredovisning per nämnd (mnkr)

Kommunstyrelsen

Bokslut
Internhandel

Bokslut
netto

Budget
netto

Budgetavvikelse

Bokslut
netto
2018

6,2

– 81,0

– 3,0

– 77,7

– 75,8

– 1,9

– 72,3

Barn- och utbildningsnämnden

46,6

– 353,4

– 40,3

– 347,0

– 348,0

1,0

– 335,6

Socialnämnden

34,0

– 195,9

– 11,5

– 173,4

– 178,9

5,6

– 159,9

Nämnden för teknik, fritid och kultur

22,6

– 112,7

39,2

– 50,9

– 49,2

– 1,6

– 48,1

4,4

– 10,3

– 0,3

– 6,3

– 5,8

– 0,5

– 5,3

113,8

– 753,2

– 15,8

– 655,2

– 657,8

2,6

– 621,1

0,3

– 17,3

0,0

– 17,0

– 9,6

– 7,4

– 23,0

Stadsbyggnadsnämnden
Summa nämnder
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.
Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

15,8

15,8

16,2

– 0,4

15,6

Verksamhetens nettokostnad

114,0

– 770,5

0,0

– 656,5

– 651,3

– 5,2

– 628,4

Skatteintäkter

689,6

0,0

0,0

689,6

687,8

1,7

656,3

72,9

– 81,2

0,0

– 8,4

– 7,5

– 0,8

– 7,5
20,4

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

876,5

– 851,8

0,0

24,7

29,0

– 4,3

Finansiella intäkter

1,6

0,0

0,0

1,6

1,5

0,1

1,9

Finansiella kostnader

0,0

– 9,2

0,0

– 9,2

– 10,7

1,5

– 7,6

878,1

– 861,0

0,0

17,2

19,8

– 2,6

14,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

54

Bokslut
Bokslut
Intäkter Kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

878,1

– 861,0

0,0

17,2

19,8

– 2,7

14,6
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Driftredovisning per verksamhet
Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

Bokslut
Bokslut
Intäkter Kostnader

Bokslut
Internhandel

Bokslut
netto

Budget
netto

Budgetavvikelse

Bokslut
netto
2018

0,0

– 8,7

– 8,9

0,2

– 7,3

Politisk verksamhet

0,3

– 9,0

Infrastruktur, skydd

26,6

– 130,1

44,4

– 59,0

– 55,4

– 3,6

– 59,7

3,4

– 20,7

– 9,5

– 26,8

– 26,5

– 0,3

– 25,2

Pedagogisk verksamhet

45,1

– 333,8

– 41,5

– 330,2

– 333,0

2,8

– 319,7

Vård och omsorg

20,7

– 159,8

– 10,5

– 149,6

– 142,2

– 7,4

– 134,3
– 21,0

Kultur och fritid

Individ- och familjeomsorg

0,8

– 19,6

– 0,3

– 19,1

– 28,8

9,7

12,4

– 11,2

– 0,1

1,1

– 0,9

2,0

0,9

Affärsverksamhet

3,1

– 4,2

– 0,3

– 1,4

– 3,7

2,2

– 0,2

Gemensamma verksamheter

1,4

– 65,0

2,2

– 61,5

– 58,6

– 2,9

– 54,5

Särskilt riktade insatser

Summa nämnder

113,8

– 753,2

– 15,8

– 655,2

– 657,8

2,6

– 621,1

Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.

0,3

– 17,3

0,0

– 17,0

– 9,6

– 7,4

– 23,0

Kapitaltjänstintäkt

0,0

0,0

15,8

15,8

16,2

– 0,4

15,6

Verksamhetens nettokostnader

114,0

– 770,5

0,0

– 656,5

– 651,3

– 5,2

– 628,4

Skatteintäkter

689,6

0,0

0,0

689,6

687,8

1,7

656,3

72,9

– 81,2

0,0

– 8,4

– 7,5

– 0,8

– 7,5

876,5

– 851,8

0,0

24,7

29,0

– 4,3

20,4

1,6

0,0

0,0

1,6

1,5

0,1

1,9

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

0,0

– 9,2

0,0

– 9,2

– 10,7

1,5

– 7,6

878,1

– 861,0

0,0

17,2

19,8

– 2,7

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

878,1

– 861,0

0,0

17,2

19,8

– 2,7

14,6

Kommentarer
Av driftredovisningen framgår att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott mot budget på 2,6 mnkr.
Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse
som framförallt beror på ej budgeterade advokatkostnader som kommunen har till följd av tvisten med en
av byggentreprenörerna till Campus idrottshall samt
utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola.
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse. Däremot är resultatet exklusive volympåverkan och övrig avräkning negativt. Egenregin visar ett
underskott på ca – 2 mnkr. Åtgärder som gjorts under
året för att sträva mot budget i balans är en sammanslagning av Vaxö skola och Rindö skola till ett rektors
område, nedläggning av förskolan Äppelgården och
att göra familjedaghemmen vilande. Åtgärder för att
minska underskottet kommande år kommer bland
annat vara att se över utnyttjandet av lokaler.
Socialnämnden har en positiv avvikelse på 5,6 mnkr.
Avvikelsen beror främst på överskott på individ- och

familjeomsorgen (IFO) på grund av lägre volymer. En
del av överskottet är också kopplad till en omorganisation av barn och elevstödet som har inneburit att
barn- och utbildningsnämnden har tagit över lönekostnader som fanns med i socialnämndens budget
2019. Under 2020 kommer budget för dessa kostnader att flyttas över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden. Inom IFO har man aktivt arbetet
med öppenvårdsinsatser som ett alternativ till kostsamma placeringar. Stabil personalsituation har inneburit färre konsulter. Verksamhetsområdet vård och
omsorg har en negativ budgetavvikelse. Underskottet
är kopplat dels till hemtjänsten och dels till att driva
det särskilda boendet i egen regi.
Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett
underskott på – 1,6 mnkr. Fastighetsenheten gör ett
underskott på – 3,4 mnkr medan övriga verksamheter gör ett samlat överskott på 1,8 mnkr. Fastighets
enhetens underskott beror främst på ökade kostnader
för löpande fastighetsservice och el. Kostnaderna
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för stormen Alfrida uppgår för året till 0,8 mnkr och
belastar främst verksamheterna mark, park och
idrotts- & friluftsanläggningar.
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse och når inte målnivån på självfinansieringsgraden. Underskottet beror på delvis på sjukskrivningar
som genererar kostnader samtidigt som bygglovs
intäkterna uteblir.
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Resultaträkning

Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader
under räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller inte
några interna transaktioner.
Stadens resultaträkning (mnkr)

Not

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Bokslut
2018

Verksamhetens intäkter

1,9

114,0

107,4

6,6

117,1

Verksamhetens kostnader

2,9

– 731,0

– 718,5

– 12,5

– 707,5

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnad

– 39,4

– 40,0

0,7

– 37,8

– 656,3

– 651,1

– 5,2

– 628,2

Skatteintäkter

4

689,6

687,8

1,7

656,3

Generella statsbidrag och utjämning

5

– 8,4

– 7,5

– 0,8

– 7,5

24,9

29,2

– 4,3

20,6

0,1

1,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1,6

1,5

Finansiella kostnader

7

– 9,4

– 10,9

1,5

– 7,8

17,2

19,8

– 2,7

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

17,2

19,8

– 2,7

14,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

8

Kommentarer
Överskottet på verksamhetens intäkter beror fram
förallt på försäljning av skolverksamhet till andra kommuner samt riktade statsbidrag till skolverksamheten.
Jämfört med 2018 har intäkterna minskat, vilket beror
på lägre intäkter från Migrationsverket på grund av
färre ensamkommande barn samt minskade momsintäkter på grund av att kommunens särskilda boende
drivs i egen regi. Den största förklaringsposten till den
negativa avvikelsen på verksamhetens kostnader är de
ökade pensionskostnaderna. Fortsatt gynnsamt ränteläge har hållit nere de finansiella kostnaderna.
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Investeringsredovisning
Löpande investeringar (mnkr)

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

0,0

– 0,2

0,2

– 2,0

– 2,0

0,0

Kommunstyrelsen
Inventarier
IT
Digital utveckling/E-tjänsteplattform

0,0

– 0,7

0,7

Miljöbil

0,0

– 0,4

0,4

Gym

– 1,2

– 1,0

– 0,2

GC-vägar

– 0,2

– 2,0

1,8

Rådhuset

0,0

– 5,0

5,0

Kommunhuset

0,0

– 0,2

0,2

– 2,7

0,0

– 2,7

0,0

– 5,4

5,4

– 6,1

– 16,7

10,6

– 3,8

– 5,0

1,2

Uppvärmd läktare ishall
Övrigt
Summa
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Gator och trafik
Om- och tillbyggnader fastigheter

– 18,4

– 9,0

– 9,4

Hamnar och kajer

– 0,8

– 1,0

0,2

Fritid

– 0,5

– 1,0

0,5

Park och mark

– 0,8

– 1,0

0,2

Energisparåtgärder
Summa

– 1,0

– 1,0

0,0

– 25,2

– 18,0

– 7,2

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier

– 4,6

– 2,0

– 2,6

Summa

– 4,6

– 2,0

– 2,6

Socialnämnden
Digital utveckling

– 0,6

– 0,6

0,0

Inventarier och utrustning

– 0,1

– 0,3

0,2

Miljöbil

0,0

– 0,4

0,4

Summa

– 0,7

– 1,2

0,5

Stadsbyggnadsnämnden
Löpande investering

– 0,1

– 0,1

0,0

Summa

– 0,1

– 0,1

0,0

– 36,7

– 38,0

1,3

Summa löpande investeringar
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Långsiktiga investeringar (mnkr)

SÄBO 1 inklusive garage
Kores

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Ack. Utfall
tom 2019

Projektets
budget MoB
2019

Start

Slut
Prognos

– 0,7

– 1,3

0,6

– 1,2

– 190,0

2018

2022

– 19,3

– 15,0

– 4,3

– 19,4

– 15,0

2019

2019
2023

Rindö skola

– 0,5

– 37,2

36,7

– 0,8

– 76,5

2016

Utbyggnad Vaxö skola

– 1,9

– 26,5

24,6

– 41,1

– 29,0

2018

2021

Resarö skola

– 0,6

– 25,0

24,4

– 1,7

– 40,0

2018

2022

Förskolan Storäng

– 1,0

0,0

– 1,0

– 0,7

– 42,0

2016

2023

Förskolan Blynäsviken

– 20,1

0,0*

– 20,1

– 21,3

0,0*

2017

2019

Förskolan Lägerhöjden

– 0,2

– 0,3

0,1

– 0,3

– 42,0

2018

2023

Engarn

0,0

– 2,0

2,0

0,0

– 4,0

2020

2021

Vaxön 1:26 hyreslägenheter

0,0

– 13,0

13,0

– 0,2

– 28,0

2018

-

Tennishallen

– 0,2

0,0

– 0,2

– 9,6

– 9,6

2015

2019

Kajen

– 3,1

0,0

– 3,1

– 3,1

0,0

2019

2030

– 0,4

0,0

– 0,4

– 0,4

0,0

– 47,9

– 120,3

72,4

– 99,7

– 476,1

Övrigt
Summa investeringar
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*Blynäsvikens förskola är nettobudgeterad i Norrbergets exploateringsprojekt. Se under rubrik exploateringsredovisning.

Totala investeringar (mnkr)

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse helår

– 84,6

– 158,3

73,7

Kommentarer
Kommunen som helhet redovisar ett överskott på
1,3 mnkr för de löpande investeringarna. Det finns där
emot variationer mellan olika nämnder. Kommunstyrelsen har ett budgetöverskott med anledning av att
GC-vägar och posten övrigt inte har behövt användas
samt att renoveringen av Rådhusets fasad inte har kunnat prioriteras. Nämnden för teknik, fritid och kultur
samt barn- och utbildningsnämnden har budgetunderskott på grund av investeringar i Kores fastighet som
har haft eftersatt underhåll.
De långsiktiga investeringarna redovisar ett stort
överskott på 72,4 mnkr. Tittar man historiskt har
kommunen haft stora överskott på investeringsbudgeten. Anledningen är att många projekt oftast tar
längre tid att genomföra än den ursprungliga tidplanen. SÄBO 1 och förskolan Lägerhöjden är beroende
av Norrbergets detaljplan som har överklagats till
mark- och miljööverdomstolen. Kores projektet har

gått över budgeten eftersom fastigheten har krävt mer
omfattande ingrepp, såsom nytt tak och marksanering. Behovet av Rindö skola är under utredning med
anledning av vikande elevantal i befintlig skola. Det
genomfördes en upphandling för utbyggnad av Vaxö
skola som lades ned på grund av anbud som översteg
budgeten. Ett omtag kommer att tas för Vaxö skola.
Resarö skola har under året haft vattenläckage vilket
har orsakat omfattande fuktskador. Barn- och utbildningsnämnden genomför en reviderad översyn utifrån
uppdaterade befolkningsprognoser som även kommer att innefatta behovsbeskrivning för Resarö skola.
Engarn-projektet förväntas starta nästa år i samverkan med Trafikverket. Projektet för hyreslägenheter
på Vaxön 1:26 lades ned på grund av fördyrande saneringsåtgärder som krävdes för att bygga bostäderna.
Budgeten för Blynäsvikens förskola är 19,4 mnkr och
finns med som nettobudgeterad i Norrbergets exploateringsprojekt.
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Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnkr)

Bokslut
2019

Budget
2019

Budgetavvikelse

Ack. Utfall
tom 2019

Projektets
budget MoB
2019

0,0

106,7

– 106,7

23,6

248,4

–3,3

–3,5

0,2

–3,3

–7,5

0,0

–3,5

3,5

0,0

–7,0

–0,9

0,0

–0,9

–1,8

0,0

–20,1

–15,0

–5,1

–21,3

–15,0

0,0

–4,4

4,4

0,0

–4,4

–1,1

0,0

–1,1

–1,1

0,0

–24,4

80,3

–104,6

–3,9

214,5

Inbetalningar
Försäljning
Kostnader
Rivning
Skyddsrum
Övrigt
Investeringar
Blynäsviken
Johannesberg
Resultatförda kostnader
Johannesberg
Summa

Kommentarer
Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt
på Norrberget. Exploateringen av Norrberget syftar till
att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, särskilt boende
för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i samband med att kommunfullmäktige år 2011 beslutade att
ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola
för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjliggjorde därmed att platsen istället kan användas för nytt
ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genomfördes i augusti 2016 ett samråd för en ny detaljplan på
Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds
exploatörer till en markanvisningstävling för området.
Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017
till vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av
detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab handpenning i enlighet med godkänt köp- och genomförandeavtal. Rivning av Norrbergsskolan inleddes i juli 2019 och
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har pågått under tiden detaljplanen varit överklagad till
mark- och miljööverdomstolen.
Inbetalningen består av den handpenning som kommunen har fått från exploatören. Den största delen av
utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på Norrberget till Blynäsvikens förskola. Flera
alternativ för evakuering utreddes, däribland Johannesberg men beslutet togs om att flytta verksamheten
till Blynäsvikens förskola. Blynäsvikens ackumulerade
investeringskostnad är 21,3 mnkr till och med 2019.
Blynäsvikens investeringskostnad är även redovisad i
investeringsredovisningen men utan en budget. Budgeten för Blynäsviken ligger i Norrbergets exploateringsprojekt. Utfallet på 1,1 mnkr på resultatförda kostnader,
Johannesberg avser ersättning till en leverantör för
avbeställda paviljonger. Dessa kostnader har inte tagits
som en investeringskostnad utan kostnadsförts direkt
i 2019 års resultat. Övriga kostnader består till största
del av rivningskostnader. Den stora budgetavvikelsen på
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summaraden beror på att kommunen inte har fått inbetalningen för etapp 1 enligt plan med anledning av att
detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.
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.
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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 under året samt en framåtblick. Varje nämnd har också ett eget årsbokslut som ger fördjupad information inom nämndens verksamhetsområde.
Foto: JS-gruppen
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Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser under året
• Under 2019 startade arbetet med Vaxholms stads
nya översiktsplan, Vaxholm 2040, i samverkan med
framtagandet av en ny hållbarhetsstrategi. Under
året har invånare haft möjlighet att via webbenkät, dialogsmötesformen ”openspace-möte” och vid
kommunens ”cykelturné” på öarna, ge sin syn på
Vaxholm idag och hur kommunen ska fortsätta att
utvecklas fram till år 2040 i ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
• För tredje året i rad har Vaxholms stad och
polismyndigheten skrivit under ett gemensamt
medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse för arbetet med minskad brottlighet och
ökad trygghet i kommunen. Det nya medborgarlöftet sträcker sig fram till 2022 och har tyngdpunkt på
att fortsätta arbetet med en mer synlig polis och en
upplevd trygg miljö.
• Vaxholm har blivit utvald, som en av 90 kommuner
och regioner, att delta i projektet Glokala Sverige. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), med syfte att
utbilda, engagera och ytterligare stärka arbetet för att
uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
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• Vaxholm har tecknat ett samarbetsavtal med Nacka
och Värmdö för myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten med syfte att anpassa
och utveckla organisationen för att möta det ökade
behovet av gode män och förvaltare. Avtalet innebär i praktiken att tjänstepersoner i Nacka kommun
arbetar på uppdrag av både överförmyndarnämnden i Nacka och den gemensamma överförmyndarnämnden för Värmdö och Vaxholm.
• En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige
för Resarö mitt. Tanken är att förbättra trafiksäkerheten och förtydliga trafiksituationen bland annat
genom att bygga en cirkulationsplats, nya busshållplatser och utbyggd gång- och cykelväg. Resarö
mitt är den enda infarten till Resarö och därmed
en viktig knutpunkt. Detaljplanen är överklagad till
mark- och miljödomstolen.

Uppföljning av verksamheten
Utveckling av kommunens webbplats
Arbete för att ge kommunens externa webbplats ett lyft
pågår. Några av huvudpunkterna i förändringen är ny
startsida, ökad synlighet för kommunens nyhetsflöde,
mer användarvänlig kalenderfunktion, bättre sökträffar
och smidigare mobilnavigering.

E-tjänster och ”kontaktcenter light”
Genom att ta till vara på digitaliseringens möjlig
heter och öka fokus på att införa målgruppsanpassade
e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av
tid och plats. Under årets första månader har arbetet
fortsatt för att utveckla det interna och externa etjänsteutbudet samt kommunens kundtjänstsystem. IT- och
serviceenheten har påbörjat planering för kontaktcenter
light tillsammans med kommunens verksamheter.
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Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna
avlasta verksamheterna genom att besvara allmänna
frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för
dem som kontaktar kommunen.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och medborgarlöfte.
En ny övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp har
startats och samordnas av hållbarhetschef. Det drogförebyggande arbetet fortgår i nära samverkan med ungdomsstöd och ungdomssamordnare och nattvandring
har skett med uppehåll under lovtider. Föräldrastödet
inom nätverket Familjecentrum fortgår med bra deltagande på föräldrastödsutbildningar och föräldraaktiviteter. I SKR:s rapport Öppna jämförelser: trygghet och
säkerhet rankas Vaxholms stad på andra plats i landet i
ett sammanvägt värde av indikatorerna: personskador,
utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och
anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

Gemensam värdegrund
Vaxholms stad har tagit fram en gemensam värdegrund
som ska gälla som en kompass för hela Vaxholms stad
i både interna och externa möten och samarbeten. Värdeorden samspel, engagemang och respekt (SER) har
tagits fram i samverkan med alla medarbetare i kommunen. Arbetet för att hålla värdegrunden levande och
känd har påbörjats och fortsätter kontinuerligt.

Vattenkvalitet i fokus
Lokala åtgärdsprogram (LÅP), för prioriterade vattenförekomster som norra och södra Vaxholmsfjärden och
Kodjupet tas fram och ”punktkällor” som dagvatten,
reningsverk och enskilda avlopp är i fokus. Enskilda
avlopp kartläggs och godkänns av Vaxholms miljö- och
hälsoskyddskontor. En ny dagvattenstrategi har antagits av kommunfullmäktige under hösten 2019, vilken
kommer att vägleda arbetet med dagvattenhanteringen
framöver. Aktualisering av VAplanen pågår.
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Välbesökt turistsommar
Vaxholm hade god tillströmning av turister hela sommaren. Antalet gästnätter ökade och Kastellet slog rekord
med drygt 61 700 besökare, vilket visar att arbetet med
föreningen Destination Vaxholm och medverkan i skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago genom Visit
Stockholm börjar ge resultat.

Framåtblick
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som omfattar
hela kommunen fortsätter under 2020. En kommande
utmaning är ett växande behov av platser på boende
för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med Trafikverket
och regionens trafikförvaltning för att påverka i frågor som berör Vaxholm, vilket inkluderar busstrafik på
Tynningö, säkra och täta färjeturer från och till Rindö,
åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen och
bra kollektivtrafik både på land och till sjöss som möter
kommuninnevånarnas behov.
En förutsättning för att möjliggöra en levande stad
året runt är turismen. Inför 2020 är fokus att fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar
turism.
Vaxholms stad medverkar tillsammans med andra
kommuner och aktörer i Samverkan Stockholmsregionen. Fokus i samverkan är att hantera gemensam
regional krissamordning, byta information i förebyggande syfte samt styrning och ledning vid uppkommen
regional händelse.
Från och med 2020 är FN:s konvention om barns
rättigheter lag (barnkonventionen). Under 2020 kommer utbildning och arbete att ske för att säkra att
beslut och verksamheter inom kommunen utgår från
konventionen.
Inom området ekologisk hållbarhet kommer Vaxholms stad bland annat att fortsätta arbetet kring
vattenfrågor där Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. Det har fastställts kvalitetskrav för större
sjöar, vattendrag och kustvatten där kommunen ska
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå dessa.
Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god
ekologisk och kemisk status.
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Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse som
framförallt beror på ej budgeterade advokatkostnader som kommunen har till följd av tvisten med en av
byggentreprenörerna till Campus idrottshall, utrang-

eringskostnader av Lägerhöjdens förskola samt
ersättningskostnader till en leverantör för uteblivna
paviljonger på Johannesberg. Dessa kostnader är av
engångskaraktär. Den löpande verksamheten har en
budget i balans.

Driftredovisning - verksamhet
mnkr

Politisk verksamhet
Fysisk och teknisk planering
Räddningstjänst & samhällsskydd
Ledning, stöd & service
Södra Roslagens miljö– och hälsoskyddsnämnd
Överförmyndarnämnden
Årets resultat
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Bokslut 2019

Budget 2019 Budgetavvikelse

Bokslut 2018

– 6,2

– 5,6

– 0,6

– 4,9

– 14,6

– 12,1

– 2,6

– 15,2

– 5,9

– 5,9

0,0

– 5,8

– 48,3

– 49,1

0,8

– 43,4

– 1,9

– 1,9

0,0

– 1,9

– 0,8

– 1,3

0,5

– 1,1

– 77,7

– 75,8

– 1,9

– 72,3
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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
• Från och med 1 september fick utbildningsförvaltningen en ny enhet: samverkan och stöd. Två av
socialtjänstens verksamheter, ungdomsstödet och
skol- och familjestödet, har slagits samman med
förvaltningens barn- och elevstöd. Även ungdomsverksamheten (tidigare fritidsgården) ingår i enheten. Enhetens uppdrag är bland annat att genom
samverkan med verksamheter och andra aktörer
bidra i arbetet med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av
särskilt stöd.
• Fritidsgårdsverksamheten som har varit vilande
under en tid har startat upp igen i delvis ny tappning. Aktiviteterna utgår från Storstugan, men
bedrivs också på andra platser och i samverkan
med lokala verksamheter och de ideella fritids
gårdar som finns i Vaxholm.
• De tidigare tre förskoleområdena gjordes om till
två. Förskolan Äppelgården lades ner under våren.
Blynäsvikens förskola byggdes och verksamheten
startade i augusti.

• Vaxö skola och Rindö skola slogs samman till ett
rektorsområde under hösten.
• Samverkansstruktur för BUS-samarbetet (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) etablerades,
både internt i kommunen och lokalt med externa
aktörer.
• Ett professionsnätverk för elevhälsans personal
(specialpedagoger/speciallärare, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och SYV/karriärvägledare),
har bildats med syfte att skapa förutsättningar för
dessa yrkesgrupper att samverka och dela erfarenheter mellan skolorna.
• En översyn av ett flertal riktlinjer för utbildningsförvaltningen har genomförts, varav förändringar i
skolskjutsriktlinjerna har varit mest omfattande.

Uppföljning av verksamheten
Nöjda föräldrar och utvecklad undervisning
i förskolan
Vaxholms stads kommunala förskolor har en hög kvalitet. 2019 års brukarenkät visar att 95 procent av vårdnadshavarna är nöjda, 99 procent anser att barnen trivs
och 98 procent att barnen är trygga i förskolan. Andel
medarbetare med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) har ökat till 31 procent.
Området utveckling och lärande får bra resultat,
vilket har varit ett viktigt fokusområde för förskolan.
Det har inneburit att aktivt pröva olika undervisningsmetoder samt att öka kunskapen hos personalen,
bland annat genom medverkan i Ifous forskningsprogram Undif (Undervisning i förskolan). Vidare har förskolan arbetat med digital didaktik, det vill säga att
använda ändamålsenliga digitala verktyg i undervisningen kopplat till läroplanen.

67

68

Årsredovisning
Stadens verksamhet

Temaområden för årskurs 6–9
Ungdomsstödet som arbetar tillsammans med skol
enheterna har genomfört det så kallade preventionsåret
för årskurs 6–9. Exempel på temaområden som tas upp
är tobaksprevention, relationer, sex och psykisk hälsa.

Måltidsenheten har ett aktivt
hållbarhetsarbete
Kockarna har under året gjort medvetna livmedelsinköp
utifrån den prioriterade listan på hållbara livsmedel.
35 procent av den totala inköpsvolymen var ekologiska
livsmedel. I hållbarhetsarbetet är ekologiska inköp en
del av helheten tillsammans med inköp av närodlat och
en minskad användning av nötkött. Måltidsenheten har
också halverat matsvinnet de senaste två åren till följd
av ett medvetet arbete i skolorna.

Goda kunskapsresultat i åk 9
Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet och
kunskapsresultaten är sammanfattningsvis goda. 98
procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan var
behöriga till minst något nationellt gymnasieprogram.
Meritvärdet för årskurs 9 i Kronängsskolan landade på
257,4 meritpoäng. Detta kan jämföras med ett genomsnitt i riket på 230 meritpoäng. Andel elever med minst
godkänt (betyg E) i alla ämnen var 91,8 procent. Resultatet är det bästa i Stockholms län och plats fyra i riket
(kommunala skolor).
Utvecklingsinsatser som kan ha bidragit till ökat
resultat är bland annat digital skolutveckling, utvecklad samordning och systematiskt kvalitetsarbete för
elevhälsan, kompetensutveckling inom specialpedagogik samt ökat fokus på problematisk skolfrånvaro
och insatser för att främja närvaro.
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Framåtblick

Ekonomiskt resultat

Förskolorna fortsätter att utveckla undervisningen med
fokus på språk och kommunikation. Fler digitala verktyg används dagligen i undervisningen, men likvärdigheten ska bli större mellan avdelningar och det kommer
att ske flera kompetensutvecklande insatser för pedagogerna. Förskolornas utemiljöer är också ett fortsatt
fokusområde.
Grundskolorna fortsätter arbetet för att alla som
arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till
en god miljö för utveckling och lärande. Exempel är
samverkan mellan skola och fritidshem och samverkan i elevhälsoteamen där olika professioner möts.
Kulturskolan kommer att starta upp kurs i bild och
form under 2020 samt en kurs i ”dansa utan krav” för
tjejer i årskurs 7–9 med syftet att förebygga psykisk
ohälsa.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett negativt utfall
på -0,8 mnkr efter volympåverkan och övrig avräkning.
Egen regin visar ett underskott på ca -2,0 mnkr. Underskottet beror till största delen på vikande elevunderlag på Rindö skola. Åtgärder som gjorts under året för
att sträva mot budget i balans är en sammanslagning av
Vaxö skola och Rindö skola till ett rektorsområde, nedläggning av förskolan Äppelgården och att familjedaghemmen lagts vilande.
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(mnkr)

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

Nämnd- och styrelse

– 0,4

– 0,4

0,0

– 0,3

Kulturskola

– 4,2

– 4,2

0,0

– 4,2

Fritidsgårdar

– 1,1

– 0,9

– 0,2

– 1,4

Öppen förskola

– 1,0

– 1,0

0,0

– 1,0

Förskola, pedagogisk omsorg
F-klass, Grundskola, Fritids
Gymnasieskola
VUX; SFI
Gemensam administration
Barn & Elevstöd
Egen regi
Total
Volym- och övrig avräkning
Årets resultat

– 67,7

– 72,5

4,8

– 68,3

– 173,4

– 172,4

– 1,0

– 167,5

– 51,5

– 51,2

– 0,4

– 50,8

– 2,7

– 2,5

– 0,2

– 2,8

– 9,4

– 9,5

0,1

– 10,1

– 33,5

– 33,4

– 0,1

– 28,4

– 2,0

0,0

– 2,0

– 0,8

– 347,0

– 348,0

1,0

– 335,6

– 1,8

0,0

– 1,8

– 5,0

– 348,8

– 348,0

– 0,8

– 340,6
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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.
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Viktiga händelser under året
• En organisationsförändring genomfördes i mars
inom den tidigare tekniska enheten, då enheten
delades upp i två. Den tekniska enheten begränsades till att ansvara för gata/trafik, mark, bredband/ledningssamordning och park/hamn/fritid,
medan en ny fastighetsenhet ansvarar för kommunens fastigheter och uthyrning av bostäder och
lokaler. Fastighetsenheten ansvarar även för drift
och underhåll av kommunens fastigheter som ägs
genom bolag.
• En ny internhyresmodell för skolor och förskolor
har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen.
Målsättningen har varit att säkerställa relevanta
och transparenta hyresnivåer. Dessa hyresnivåer
ligger även till grund för hyressättning av privat driven pedagogisk verksamhet för att säkerställa likabehandling.
• Kommunen ansökte 2013 om att Militärvägen på
Rindö skulle bli en gemensamhetsanläggning.
Ärendet har handlagts på Lantmäteriet under lång
tid och ytterligare förlängts på grund av överklagande. Under maj registrerades samfällighets
föreningen och under hösten har förberedelser
skett för att föreningen tar över huvudmannaskapet
från kommunen.
• Biblioteket köpte in en eldriven lådcykel genom
sökta bidrag från Statens kulturråd. Lådcykeln ger
biblioteket möjlighet att utvidga den uppsökande
verksamheten och bli ännu mer synliga där invånare är. Under sommaren var cykeln i full drift.

Årsredovisning
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Uppföljning av verksamheten

Tillgång till bredband ökar

Många aktiviteter på biblioteket

Vaxholms stad arbetar mot regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber
år 2023 och har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk kommunikation. 78
procent av Vaxholms befolkning har tillgång till bredband om minst 100 mbit (2018), och marknaden fortsätter att bygga ut till de glesbefolkade områdena av
kommunen. Under 2019 har kommunen jobbat med att
dra sitt eget interna fibernät mellan verksamheter på
Vaxön. De senaste åren har kommunen också lagt ned
ledningar för att nå sina verksamheter på Rindö.

Under året har biblioteket haft många aktiviteter, exempelvis utställningar, kulturcafé, författarbesök, öppen
bokcirkel och lovaktiviteter för barn och unga. I maj var
det final och fest för Vaxholms bokjury, där barn i förskolor och skolor under våren läste böcker och röstade
på sin favorit.
Både utlåning och besök på biblioteket har ökat i
jämförelse med förra året. Utlåningen av e-böcker
ökar stort även om det totala antalet ännu är litet. Biblioteket används i hög utsträckning för annat än att
låna böcker. Förutom att delta i bibliotekets program
och aktiviteter kommer man till exempel in för att
använda dator, läsa tidningar och tidskrifter, studera
eller arbeta.

Publikrekord på årets kulturnatt
Årets kulturnatt den 11 oktober, som arrangeras av Vaxholms kulturråd, blev återigen ett uppskattat arrangemang som på nytt gav publikrekord. Kulturbidrag har
delats ut och i samband med kulturnatten uppmärksammades årets kulturstipendiater.

Idrotts- och friluftsstrategi för tillgänglig
idrott för alla
Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna
för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare
på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbete pågår med framtagande av en idrottsstrategi, ett samarbete mellan tekniska enheten och
hållbarhetsenheten. Syftet med strategin är att skapa
och stärka förutsättningarna för att bedriva en hållbar
idrott för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott.

Ishallen redo för säsongen
Lagom till säsongsstart för verksamheterna i ishallen har den uppvärmda läktardelen färdigställts. Under
sommaren har en stor renovering av ishallens två
kylaggregat genomförts för att säkra verksamheterna
under kommande 2–3 år.
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Upprustning av kajerna pågår
Kajerna i centrala Vaxholm byggdes 1968. Genomförda
undersökningar visar att det finns ett omfattande behov
av att åtgärda kajernas skick. Projekteringsarbete för
upprustning påbörjades under våren. Etapp 1 av kajen är
klar och utredningar pågår för hur arbetet ska fortsätta.

Gågata under sommaren
Nedre delen av Hamngatan, från Rådhusgatan fram till
Söderhamnsrondellen, var gågata under perioden 1 juni
till 31 augusti. Försöket med gågata inleddes 2015 och
responsen bland Vaxholmsbor, besökare och turister har
generellt varit positiv i de utvärderingar som har gjorts.

Planer klara för att förbättra underhåll och
skötsel av skog och mark
Vaxholms stad har tagit fram en skogsbruksplan och
en förvaltningsplan för kommunens skog och trädklädda marker. Dessa kommer att ligga till grund för att
ta hand om skog och mark samt göra kommunen bättre
rustad inför liknade händelser som stormen Alfrida.

Underhåll av fastigheter, kajer,
gator och vägar
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
kommunens rutiner och processer vad gäller underhåll
av anläggningstillgångar granskats. Efter genomförd
granskning är revisorernas bedömning att nämnden
inte har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter och kajer, men att underhållet av gator och vägar i
vissa delar bedöms vara ändamålsenligt. Granskningen
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indikerar att det finns ett eftersatt underhåll, det vill
säga en underhållsskuld som inte minskar med nuvar
ande tak på underhållsinsatser och reinvesteringar.
Nämnden arbetar med att ta fram processer och r utiner
för att säkerställa ett ändamålsenligt underhåll för
kommunens fastigheter, kajer, gator och vägar.

Framåtblick
Under 2020 fortsätter arbetet med internhyresmodell
med socialförvaltningens lokaler samt övriga förvaltningslokaler. Övergripande prioritering för enheten är
att säkerställa att lagkrav uppfylls för fastigheterna och
att uthyrningen ger korrekta intäkter.
Förvaltningen arbetar med att förbättra processen för överlämning från exploatör till staden. Det är
avgörande för planeringen av enhetens drift- och investeringsbudget att det finns en långsiktig tidsplan för
övertagande.
Med start 2020 är ett fokusområde att öka mängden barnbokslån, vilket bedöms viktig för barns läsoch språkutveckling. Området är särskilt relevant med
anledning av att barnkonventionen blir lag från och
med 2020. Arbete mot målet kommer att ske på flera
olika sätt.
Den digitala utlåningen kommer att fortsätta öka
och biblioteket satsar på digital kompetenshöjning hos
personalen för att möta den ökade efterfrågan.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Nämnd- Och Styrelseverksamhet
Fysisk och teknisk planering

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett underskott på -1,6 mnkr. Fastighetsenheten gör ett underskott
på -3,4 mnkr medan övriga verksamheter gör ett samlat
överskott på 1,8 mnkr. Fastighetsenhetens underskott
beror främst på ökade kostnader för löpande fastighetsservice och el. Kostnaderna för stormen Alfrida uppgår
för året till 0,8 mnkr och belastar främst verksamheterna mark, park och idrotts- & friluftsanläggningar.
Överskottet hos verksamheten gator och vägar beror
på återhållsamhet inom belysningsåtgärder och högre
parkeringsintäkter. Verksamhet park har tagit över
fler grönområden med högre driftkostnader som följd.
Hamnverksamheten har haft ett minskat underhålls
behov under året.

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

– 0,3

– 0,5

0,2

– 0,2

– 12,6

– 10,5

– 2,1

– 12,2
– 10,6

Gator och vägar

– 9,3

– 10,8

1,5

Parker

– 5,7

– 5,0

– 0,7

– 5,1

Allmän Fritidsverksamhet

– 0,8

– 1,1

0,3

– 0,7

Allmän Kulturverksamhet,

– 0,8

– 0,8

0,1

– 0,7

Bibliotek, Extern Information

– 4,2

– 4,2

0,0

– 4,2

Idrotts- Och Fritidsanläggning

– 12,2

– 11,5

– 0,7

– 10,7

0,9

– 0,1

1,0

0,6

– 0,7

– 0,9

0,1

– 0,8

Hamnverksamhet
Kommersiell verksamhet
Fördelade Lokalkostnader

– 0,8

– 0,1

– 0,6

– 0,7

Fördelad Gemensam Verksamhet

– 4,4

– 3,7

– 0,6

– 2,8

– 50,9

– 49,2

– 1,6

– 48,1

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, äldreoch funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande.

Viktiga händelser under året
• Hemtjänsten och dagverksamheten i egen regi
har under året blivit Stjärnmärkta, vilket innebär
att samtliga medarbetare har utbildats enligt en
modell svenskt Demenscentrum tagit fram. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om kognitiva sjukdomar samt ger verktyg för medarbetarna
att arbeta personcentrerat. Utbildningen kommer
att genomföras årligen för att behålla certifieringen
Stjärnmärkt.
• Olivia omsorg AB tog över verksamheten av serviceboende, gruppbostad samt daglig verksamhet
LSS från och med april efter genomförd upphandling.
• I januari lanserade Vaxholms stad en jobbcoach
och arbetsmarknadskoordinator för att ge invånare
hjälp i sitt jobbsökande. Det innebär exempelvis
hjälp med hur man skriver CV, intervjuträning, vägledning kring fortbildning och kontakter till lokala
och regionala arbetsgivare. Jobbcoachens andra
fokus har varit att erbjuda de lokala arbetsgivarna
rekryteringsstöd.
• I september genomförde Vaxholms stad en informationskampanj om våld i nära relationer. Syftet
med kampanjen var att belysa att våld inte alltid syns på ytan och visa att det finns hjälp att få,
både för den som är utsatt och för den som utsätter
någon för våld.
• Förvaltningen kan nu erbjuda personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning aktiv hjälp i
träningslägenheter för att hjälpa individerna till en
ökad självständighet och bättre livskvalitet. Insatserna förväntas minska behovet av placering på
HVB-hem.
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Uppföljning av verksamheten
Digitalisering utvecklar verksamheterna
Förvaltningen arbetar för att öka digitaliseringen med
syfte att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet och effektivitet. Digitala ansökningar
används inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd. Inom ekonomiskt bistånd har även automatiserat beslutsstöd
införts. Beslutsstödet syftar i allt väsentligt till att öka
socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med
högre kvalitet.
På särskilt boende fortgår arbetet med att införa
digital nattillsyn som ett komplement till traditionell
nattillsyn. Upphandling av ett verksamhetssystem för
digital läkemedelssignering har genomförts, vilket
börjar användas 2020. Robotkatter har införskaffats
till boendet och dagverksamheten. Katterna har visat
sig ge lugn och trygghet samtidigt som de är ett redskap för ökad interaktion och kommunikation.
Från och med oktober kan Vaxholms stads hemtjänst göra alla inköp av dagligvaror digitalt tillsammans med brukarna. Fördelarna är många;
exempelvis att utbudet av varor är större än i de lokala
butikerna, kontanthanteringen blir mindre och mer tid
för personalen kan läggas på omvårdnad.
Samtliga brukare som hemtjänsten behöver nyckel
till har fått nyckelfria lås installerade, vilket bland
annat bidrar till ökad säkerhet i nyckelhantering.

Ungdomsstöd arbetar förebyggande
Ungdomsstödet har fortsatt arbeta med projekt psykisk hälsa för årskurs 9. Föräldrautbildningen Älskade
förbannade tonåring fortsätter och efterfrågan är stor
bland tonårsföräldrarna i Vaxholm. Nattvandring har
kommit igång och ungdomsstödet har ”fältat” de helger när det samlas mycket ungdomar ute. Från och med
september tillhör ungdomsstödet utbildningsförvaltningen.

Utveckling av särskilt boende
Sedan november 2018 driver Vaxholms stad särskilt
boende i egen regi. Arbetet med förbättringar och
utveckling fortsätter löpande, bland annat har nya
trygghetslarm installerats och ett anhörigråd har startats. Aktivitetssamordnare är tillsatt på boendet för att
öka antalet aktiviteter både individuellt och i grupp. För
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att förbättra maten och måltidsmiljön har bland annat
en utbildad kock anställts och nya matsalsmöbler införskaffats.
Ett tydligt ledarskap från enhetschefer och renodlat
uppdrag för sjuksköterskorna kommer också att förbättra informationen till brukare och personal om vad
som händer i verksamheten.

Framåtblick
Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering
för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är det
fortsatta digitaliseringsarbetet. För att kunna implementera kostnadseffektiva digitala verktyg och teknik
kommer förvaltningen att arbeta mer aktivt med nyttorealiseringsanalyser.
2020 fortsätter arbetet mot våld i olika sammanhang, inklusive hedersrelaterat våld. En målsättning
är att fortsätta med kampanjen, men den här gången
tillsammans med andra nordostkommuner.
Planering inför projekt Mer digital har pågått, vilket syftar till att minska det digitala utanförskapet
hos kommunens seniorer. Genom projektet kommer
seniorer i Vaxholms stad att erbjudas digital utbildning under två kvällar i februari med hjälp av skolungdomar. Syftet är att öka kunskap och förståelse för
dagens allt mer digitala samhälle och att sänka tröskeln för att testa digitala tjänster.
Digital dokumentation och signering ska införas på
särskilt boende. Brukarråd ska återinföras i verksamheten. Även ett kostråd ska startas under 2020. Planeringen för ett nytt särskilt boende fortsätter.
En stor utmaning inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers behov av långvarigt
ekonomiskt bistånd under och efter etableringstiden.
Nyckeln till framgång är egna långsiktiga boendelösningar. Sammansättningen av de nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till
övervägande del är familjer som kommer. En annan
utmaning är att hitta familjehem/boende för asylsök
ande ensamkommande barn.
Arbete pågår med att implementera barnkonventionen som är lag från och med 2020, i samtliga aspekter
av verksamheterna.

Årsredovisning
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Ekonomiskt resultat
Socialnämnden redovisar ett positiv resultat på
5,6 mnkr. Av dessa avser 0,7 mnkr en omföring av
lönekostnader avseende omorganisering av skol-/
familjestödet och ungdomspedagoger där utbildningsförvaltningen tagit kostnaden. Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott som en följd av lägre
volymer både inom missbruksplaceringar och barnplaceringar. Äldreomsorgen visar ett underskott på grund
av tre områden: hemtjänsten, korttidsboendet och
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

särskilt boende. Underskottet i hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. Underskottet i korttidsboende är till största del
beroende på högre volymer av externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre
dygnskostnad i förhållande till budget på det egna särskilda boendet, vilket dock till viss del vägs upp av lägre
volymer på externa särskilda boenden.

Bokslut 2019

Budget 2019

Förvaltningsledning

– 5,3

– 6,4

1,1

– 5,1

Socialnämnd

– 0,6

– 0,8

0,2

– 0,5

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

Individ- och familjeomsorg

– 17,8

– 29,5

11,7

– 19,9

Funktionshinderomsorg

– 47,2

– 50,9

3,7

– 43,3

– 100,2

– 88,1

– 12,1

– 88,0

– 2,3

– 3,2

0,9

– 3,0

Äldreomsorg
Myndighetsutövning
Bidrag till föreningar
Årets resultat
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– 0,1

– 0,1

0,0

– 0,1

– 173,4

– 178,9

5,6

– 159,9
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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
• Den 1 januari 2019 började nya bestämmelser att
gälla i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) vad
gäller handläggningstider. Ändringarna innebär
bland annat nya regler kring hur tidsfristerna för
handläggningen hos stadsbyggnadsförvaltningen
beräknas och att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälningsärenden reduceras
om tidsfristen för handläggningen överskrids.

Uppföljning av verksamheten
Ny e-tjänst för beställning av kart- och
mättjänster
Under årets första kvartal infördes beställning av kartoch mättjänster som e-tjänst på kommunens webbsida. Detta fick stort genomslag och beställningar via
e-tjänsten direkt steg till över 60 procent. Utfallet från
den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning
av en kartprodukt levererats eller mättjänst utförts
var för året 3,87 (skala 1–5), vilket motsvarar en hög
kundnöjdhet.
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Handlingsplan för att stärka NKI
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. NKI för bygglovshandläggningen har gradvis sjunkit sedan 2016. Orsaken
till försämringen bedöms ha sin grund i relativt lång
handläggningstid och begränsade möjligheter att ge den
service till sökanden som efterfrågats. En analys och
arbete med en handlingsplan för att förbättra resultatet
har påbörjats. Effektivitet och frågor som rör handläggningstid är mycket viktiga inom bygglovshanteringen
och kommer att prioriteras i utvecklingsarbetet.

E-tjänst ska minska handläggningstiderna
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom
två indikatorer. Dels mäts den totala handläggningstiden från
det att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras, dels mäts tiden från det att ansökan anses fullständig
till dess att beslut i ärendet expedierats. Resultatet för handläggningstiden gällande fullständiga handlingar till beslut
har under flera år legat bättre än målnivån (i genomsnitt 4,7
veckor).
Resultatet är sämre för den totala handläggningstiden som även omfattar tiden för komplettering av ett
ärende (i genomsnitt 16,8 veckor). Ansvaret för att komplettera en ansökan ligger på den sökande och för att
korta den totala handläggningstiden bedöms ett fortsatt
arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen.
E-tjänster har införts i början av året för att vägleda den
sökande i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska
vara komplett. E-tjänsterna kommer under våren 2020
att förändras och bli ännu mer automatiserade i det in
ledande registreringsskedet. Tiden för att kunna kom
plettera en ansökan kommer dessutom att begränsas till
åtta veckor. Detta krav har med framgång tillämpats av
andra kommuner och även uppfattats av sökande som
positivt, då det blir tydligt för den sökande vad som krävs.
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Tillsynsverksamhet
Stadsbyggnadsnämndens arbete med tillsynsärenden
har under 2019 visat brister. Ärendebalansen för tillsynsverksamheten har ökat 2018 och 2019. Under delar
av 2019 har inte någon tillsynsverksamhet bedrivits och
endast ett fåtal ärenden har avslutats. Ärendemängden
gör nu att mycket tid går åt till att administrera alla
ärenden och att uppdatera sakägare om läget i olika
ärenden. Bidragande orsaker till nuvarande s ituation
har varit omsättning av personal och sjukfrånvaro. Vid
stadsbyggnadsnämnden decembermöte r edovisades
läget för tillsynsverksamheten och förutsättningar
avseende lagkrav lite mer utförligt, under egen punkt
på dagordningen. Denna redovisning ledde vidare till att
nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma i
början av 2020 med ett förslag till handlingsplan.

Framåtblick
För att möta den förväntan som finns hos invånare och
företag vad gäller information och hjälp i frågor som
berör byggande pågår bland annat arbete med att ytterligare automatisera delar av arbetet för att ge mer tid
för handläggning och rådgivning. Det pågår också ett
arbete med att utveckla receptionens kapacitet till ett
kontaktcenter light. Ett sådant kan bland annat avlasta
bygglovshandläggarna med många av de enklare frågor
som kommer till enheten i dag.
Förberedelser sker för kommande ändringar i lagstiftning inom enhetens ansvarsområde med till
exempel krav på digitaliserade detaljplaner. EU-direktiv kring tillhandahållande av öppna data är på väg
att bli svensk lag, där uppskattningsvis uppemot 85
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

procent av hela kommunens datamängd som ska hållas publik, handhas inom enhetens verksamhet.
På lite längre sikt kan det också krävas att frågan
om artificiell intelligens (AI) och automatiserad handläggning hanteras för att klara framtidens utmaningar.

Ekonomiskt resultat
Stadsbyggnadsnämnden visar ett underskott på
-0,5 mnkr. Underskottet hos bygglovsverksamheten
beror på färre taxeintäkter än budgeterat. Detta vägs
delvis upp av minskade lönekostnader efter sjukskrivningar. Överskottet hos GIS-verksamheten beror på
högre intäkter mot budget och vakant tjänst. Under
skottet hos bygglov- och GIS-enheten beror på rekryteringskostnader och osäkra kundfordringar.

Bokslut 2019

Budget 2019

Stadsbyggnadsnämnd

– 0,4

– 0,3

– 0,1

Bygglovsverksamhet

– 3,8

– 3,1

– 0,7

GIS

– 1,4

– 2,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Bygglov och GIS-enheten

– 0,8

– 0,4

– 0,3

Årets resultat

– 6,3

– 5,8

– 0,5

Stadsbyggnadsförvaltningen

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

– 0,3
– 2,5
– 2,1
0,0
– 0,4
– 5,3
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Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och
Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen,
alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även
för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt samt för
information och expertkunskap inom verksamhetsområdet.
SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med
stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna
kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid
avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun.

Uppföljning av verksamheten
Effektiv service och ett gott bemötande
Det långsiktiga arbetet med att ge effektiv service och
ett gott bemötande har varit prioriterat under året,
bland annat genom den kommungemensamma utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”. Ett ytterligare led i
arbetet med fokus på effektiv service är införandet av
e-tjänster.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

SRMH
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Ny tobakslag från och med 1 juli 2019
Den nya tobakslagen började gälla 1 juli 2019 och har föranlett flera förberedande insatser i form av ny taxa, informationsinsatser, resursförstärkning samt en ny e-tjänst.

Målet god lagefterlevnad uppnås
Målet god lagefterlevnad ska uppnås mäts genom
fyra indikatorer. Andel allvarliga avvikelser ska vara
högst 5 procent inom hälsoskyddsverksamheter, miljöskyddsverksamheter med stöd av miljöbalken, andel
återkallningstillstånd samt andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll. Alla utfall utom
resultatet inom livsmedelskontroll hamnade inom satta
målvärden. Andel föreläggande, stängning eller förbud
vid livsmedelskontroll var 14,5 procent. Utfallet visar
sammanfattningsvis en god lagefterlevnad. Ett proaktivt
arbete och vissa riktade informationsinsatser samt dialog med många tillsynskontakter har möjliggjort detta.
Rekryteringar under året har lett till fler tillsynsresurser för verksamheten. Större samsyn har också skapats
i när och hur tillsynsinsatser ska bedrivas.

Ekonomiskt resultat
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s
budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets utfall
har varit enligt plan.

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

– 1,9

– 1,9

0,0

– 1,9
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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad
obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär
myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare
och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som
har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Sedan 2011
har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd.

Uppföljning av verksamheten
Avtalssamverkan Värmdö kommun, Vaxholms
stad och Nacka kommun
Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011
ett avtal om samverkan i en gemensam överförmyndarnämnd. Verksamheten har bedrivits av Värmdö
kommun. Under året har samtal förts i syfte att hitta
en trepartssamverkan mellan Värmdö, Vaxholm och
Nacka. Nacka kommun har en egen överförmyndarnämnd vars verksamhet är ungefär dubbelt så stor som
motsvarigheten i Värmdö och Vaxholm. Syftet med en
trepartssamverkan är att upprätthålla kontinuitet och
kompetens hos personalen och därmed minska sårbarheten. Bedömningen är att, efter vissa övergångskostnader, även kunna uppnå en högre kostnadseffektivitet.
Ett avtal kunde tas fram i oktober som godkändes av
samtliga kommuner och från och med den 1 december
2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun. Samverkan mellan Vaxholm och Värmdö med gemensam
nämnd kvarstår men avtalet har reviderats för att överensstämma med det nya samverkansavtalet om gemensam förvaltningsorganisation.
Driftredovisning - verksamhet (mnkr)

Överförmyndarnämnden

Aktgranskning av Länsstyrelsen
I februari genomfördes en aktgranskning av Länsstyrelsen. Av rapporten från granskningen framkommer att
Länsstyrelsen funnit anledning att kritisera nämnden på
en punkt. Förbättringsåtgärder i syfte att åtgärda kritiken och vissa andra påpekanden har vidtagits.

Personalförhållanden
Personalsituationen har varit ansträngd med endast en
handläggare i tjänst under vissa perioder. Från juni och
fram till övergången fanns en tillsvidareanställd handläggare och en visstidsanställd vikarie.
Den 15 maj fick överförmyndarenheten en ny, tillfällig, chef då kontorschef för vuxenutbildnings- och
arbetslivskontoret, tillförordnades med kort varsel.
Ny kanslichef, vilken är den funktion som normalt har
chefsansvar för denna verksamhet, tillträder i januari 2020.

Ekonomiskt resultat
Vaxholms stads andel av Överförmyndarnämndens ekonomiska resultat visar en budgetavvikelse på 0,5 mnkr
som beror dels beror på en retroaktiv intäkt från Migrationsverket och dels vakanser bland handläggarna.
Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Överförmyndanämndens budget som bekostas av kommunstyrelsen.
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Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

– 0,8

– 1,3

0,5

– 1,1
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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 ca 140 anställda. I Vaxholm
och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att
hämta avfall från ca 20 000 abonnenter.

Viktiga händelser under året
• Under året genomfördes en större organisationsförändring i syfte att möta morgondagens behov. Roslagsvatten kommer att utöka antalet anställda med
cirka 15 nya tjänster, i vilken flertalet rekryteringar
går till bolagets huvudprocess VA-försörjning.
• Fler än någonsin matavfallssorterar i Vaxholms
stad och Österåker kommun, ett viktigt steg mot
att stärka kretsloppet och öka utfallet från samtligt avfall.
• Revaq-certifierade slam på Blynäs reningsverk fick
pris för årets torraste slam.
• Ett av avfallverksamhetens viktigaste mål är att
minska den totala mängden av hushållsavfall som
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uppkommer i kommunerna. Preliminär statistik
visar på en positiv trend inom detta mål under året.
Avfallsmängderna för mat- och restavfall har minskat trots att befolkningsmängden har ökat.
• För att minska risken för störningar på dricksvattenkvaliteten har en vattenkiosk installerats i
Åkersberga, där företag kan fylla tankar med vatten. På så sätt minskar vi användandet av många
olika brandposter ute på nätet vilket kan medföra
störningar. Detta är den första som Roslagsvatten
installerat.
• Under året medverkade Roslagsvatten, under ledning av Norrvatten, i arbetet med att ta fram ”Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning”, vilken har
godkänts av majoriteten av Roslagsvattens ägarkommuner under 2019. Fler kommuner kommer att
besluta om den under 2020.
• Inriktningen för den tidigare förstudien av framtida
avloppsrening för Österåkers kommun samt Vaxholms stad ändrade riktning till att bli mer utredande utifrån tre perspektiv: en eventuell anslutning
till Käppala, utredning av eventuell utbyggnad av
Margretelunds reningsverk och slutligen en utredning för ett framtida och helt nytt reningsverk på
Täljö i Österåkers kommun.

Framåtblick
Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan lång tid
tillbaka de snabbast expanderande kommunerna i landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet i anläggningarna. Ökade
krav på verksamheten ställs också genom lagstiftning.
Lag om allmänna vattentjänster (VA-lagen), EU-direktiv med vattenförvaltning och vattenmyndighet innebär
skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och avlopps-

Årsredovisning
Stadens verksamhet

rening de kommande åren. Stora investeringar för att
efterleva nya miljökrav kommer att behövas.
Avfallsuppdragen innebär ökade krav på kompetens,
kommunikation och kundservice. Inom avfallsområdet
har också arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser skärpts vilket innebär restriktioner för hämtning vid
alltför smala vägar, vägar utan vändplats samt vägar
med dålig bärighet. Dessa förändringar påverkar och
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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 kompetensförsörjningen och samtidigt begränsat kostnaderna.

Ekonomiskt resultat
Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning
(mnkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Bokslut 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

465,0

426,9

38,1

433,3

– 345,4

– 332,2

– 13,2

– 344,5

– 57,2

– 70,0

12,8

– 50,3

62,4

24,7

37,6

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,4

24,7

37,6

38,5

0,6

0,0

0,6

1,2

Finansiella kostnader

– 5,9

– 12,0

6,1

– 4,6

Resultat efter finansiella poster

57,1

12,7

44,4

35,1

0,0

0,0

0,0

0,0

57,1

12,7

44,4

35,1

– 11,5

– 2,8

– 8,7

– 7,6

45,6

9,9

35,7

27,5

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

Viktiga händelser under året
• Förvaltningen har under året arbetat med löpande
drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband
med att lägenheter blivit vakanta.
• En ytterligare lägenhet flyttades över till socialförvaltningens blockhyra.

• Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har
genomförts och förhandlingen landade i en hyreshöjning om 1,8 procent för 2019.
• En större vattenläcka föranledde arbeten med
renovering av stammar samt helrenovering av badrum i två lägenheter. Övriga stammar inventeras
under nästkommande år.
• Hissen som rustades upp under 2018 har besiktigats och kommer kräva större insatser, arbetet planeras in i nästkommande investeringsplan.
• Ett renoveringsarbete på lokalen som hyrs ut till
ICA har förberetts och planeras att utföras under
2020 enligt underhåll- och investeringsplanen.

Framåtblick
Förvaltningen planerar en besiktning av fastigheten
under 2020 för en bättre överblick av underhållsbehovet.

Ekonomiskt resultat
Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning
(mnkr)

Verksamhetens intäkter

Budget 2019

Budgetavvikelse

Bokslut 2018

4,2

4,2

0,0

4,2

Verksamhetens kostnader

– 2,5

– 2,5

0,0

– 2,5

Avskrivningar

– 0,4

– 0,5

0,1

– 0,3

Verksamhetens nettokostnad

1,3

1,2

0,1

1,3

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

– 0,3

– 0,3

0,0

– 0,3

Resultat efter finansiella poster

1,1

0,9

0,2

1,0

Bokslutsdispositioner

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat före skatt

1,1

0,9

0,2

1,0

– 0,2

– 0,2

0,0

– 0,2

0,8

0,7

0,1

0,8

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och redovisningsprinciper.
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Resultaträkning

Koncernens resultaträkning (mnkr)

Not

Koncernens
bokslut 2018

Stadens
bokslut 2019

Stadens
bokslut 2018

Verksamhetens intäkter

1,9

174,4

119,3

114,0

117,1

Verksamhetens kostnader

2,9

– 774,6

– 707,9

– 731,0

– 707,5

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnad

– 47,7

– 39,2

– 39,4

– 37,8

– 647,8

– 627,8

– 656,3

– 628,2

Skatteintäkter

4

689,6

656,3

689,6

656,3

Generella statsbidrag och utjämning

5

– 8,4

– 7,5

– 8,4

– 7,5

33,4

20,9

24,9

20,6

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

0,6

1,3

1,6

1,9

Finansiella kostnader

7

– 9,6

– 7,8

– 9,4

– 7,8

24,3

14,4

17,2

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Skatt på årets resultat

– 1,7

– 0,2

0,0

0,0

Årets resultat

22,6

14,2

17,2

14,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
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Koncernens
bokslut 2019
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Balansräkning

Balansräkning (mnkr)

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2019

bokslut 2018

bokslut 2019

bokslut 2018

-

-

-

-

884,8
209,8

785,4
17,7

776,5
21,4

736,7
17,6

12

15,6
1 110,2

15,9
819,0

65,6
863,5

72,5
826,8

Bidrag till infrastruktur

13

-

-

-

-

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

14
15
16
17

5,3
60,6
72,4
138,3

0,9
36,1
47,9
84,9

5,1
36,5
53,5
95,2

0,9
36,5
45,0
82,4

1 248,5

903,9

958,7

909,2

22,6
326,0
348,6

14,2
301,4
315,6

17,2
315,3
332,5

14,6
307,1
321,7

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar
-Maskiner och inventarier
-Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

10
11

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

18

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

19
20

75,9
5,9
81,8

61,6
61,6

75,9
75,9

61,6
61,6

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

21
22

588,4
229,7
818,0

403,6
123,1
526,7

433,6
116,8
550,4

403,6
122,3
525,9

1 248,5

903,9

958,7

909,2

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

Not

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2019

bokslut 2018

bokslut 2019

bokslut 2018

142,5

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
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skulderna eller avsättningarna

23

140,3

142,5

140,3

Övriga ansvarsförbindelser

24

19,4

15,1

16,6

15,1

Borgensåtagande

25

100,0

100,0

100,0

100,0

Årsredovisning
Räkenskaper
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2019

bokslut 2018

bokslut 2019

bokslut 2018

Årets resultat

22,6

14,2

17,2

14,6

Justering för av- och nedskrivningar

47,7

39,2

39,4

37,8

Justering för gjorda avsättningar

14,3

16,0

14,3

16,0
1,5

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

1,6

1,5

1,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster

–7,2

2,5

0,0

1,9

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter

–4,4

–0,9

–4,3

–0,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder

–5,7

5,5

–5,5

5,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten

68,8

78,0

62,6

76,3

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–117,0

–46,5

–84,6

–46,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–

–

–

–

Förvärv av finansiella tillgångar

–

–0,7

–

–

0,5

–

0,5

1,8

–116,5

–47,2

–84,1

–44,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

30,0

–

30,0

–

Amortering av låneskuld

–0,5

–86,5

–

–86,5

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder

22,0

23,6

–

23,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

51,5

–62,9

30,0

–62,9

3,8

–32,1

8,5

–31,3

Likvida medel vid årets början

68,6

80,0

45,0

76,3

Likvida medel vid periodens slut

72,4

47,9

53,5

45,0

Periodens kassaflöde
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Noter

(tkr)

Koncernen
1912

Staden
1812

1912

1812

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

1 574

601

1 574

601

Taxor och avgifter

89 721

36 166

37 465

36 166

Hyror och arrenden

27 349

27 620

25 180

25 102

Bidrag

43 968

50 959

43 968

50 959

5 560

3 912

5 840

4 272

174 439

119 258

114 027

117 100

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter Roslagsvatten
Summa verksamhetens intäkter

6 267

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter

– 364 724

– 295 168

– 353 537

– 295 168

Pensionskostnader

– 39 733

– 39 486

– 39 733

– 39 486

Bränsle energi och vatten

– 19 027

– 13 584

– 14 075

– 12 716

Köp av huvudverksamhet

– 245 516

– 199 632

– 245 516

– 199 632

Lokal- och markhyror

– 12 739

– 9 224

– 13 547

– 11 168

Övriga tjänster

– 29 858

– 31 111

– 29 820

– 30 937

Lämnade bidrag

– 18 110

– 20 925

– 18 110

– 20 925

– 1 286

– 225

– 89 519

– 52 887

– 61 233

– 51 314

– 774 628

– 707 901

– 730 973

– 707 455

Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader

– 1 286

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar

– 52

Avskrivningar byggnader och anläggningar

– 36 636

– 35 014

– 34 713

– 33 693

Avskrivning maskiner och inventarier

– 10 965

– 4 172

– 4 638

– 4 146

– 47 653

– 39 186

– 39 351

– 37 839

Nedskrivningar
Summa avskrivningar
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(tkr)

Koncernen

89

Staden

1912

1812

1912

1812

694 440

658 686

694 440

658 686

– 5 143

– 720

– 5 143

– 720

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

278

– 1 705

278

– 1 705

689 575

656 261

689 575

656 261

– 57 341

– 49 752

– 57 341

– 49 752

25 664

24 124

25 664

24 124

– 23 906

– 23 900

– 23 906

– 23 900

37 151

37 447

37 151

37 447

8 399

1 856

8 399

1 856

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Kostnadsutjämning
Reglering
Införandebidrag
Övriga statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

1 109

1 109

1 681

1 631

1 681

1 631

– 8 352

– 7 485

– 8 352

– 7 485

387

274

779

286

311

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

548

490

961

1 269

Summa finansiella intäkter

548

1 269

1 634

1 854

– 7 145

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader

– 8 847

– 7 145

– 8 595

Ränta på pensionsavättningar

– 553

– 431

– 553

– 431

Övriga finansiella kostnader

– 240

– 255

– 240

– 253

– 9 640

– 7 831

– 9 388

– 7 829

Summa finansiella kostnader

Per 2019-12-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra räntenivån. Något marknadsvärde
för dessa har inte upptagits i balansräkningen. Den genomsnittliga räntesatsen per 2019-12-31 uppgick till
2,23%,kapitalbindningstiden uppgick till 2,20 år och räntebindningstiden till 1,17 år.
Not 8 Extraordinära poster
Summa extraordinära poster

0

0

0

0

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)
Utrangering av förskolan Lägerhöjden

– 1 286

Summa jämförelsestörande poster

– 1 286

– 1 286
0

– 1 286

0
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(tkr)

Koncernen
1912

Staden
1812

1912

1812

0

0

0

0

0

0

0

Anskaffningsvärde

1 283 599

1 144 128

1 150 015

1 080 329

Ackumulerade avskrivningar

– 398 793

– 358 712

– 373 508

– 343 658

Summa materiella anläggningstillgångar

884 806

785 416

776 507

736 671

Redovisat värde vid årets början

805 767

778 909

736 671

728 842

Investeringar

127 499

41 522

76 439

41 522

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

– 1 286

Not 10 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

52
– 52

Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar

0

Redovisat värde vid årets början

52

Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar

– 52

Övriga förändringar
Summa immateriella tillgångar
Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerade nedskrivningar

– 1 286

anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

– 46 784

– 35 015

– 34 926

785 416

776 507

– 33 693

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Summa materiella anläggningstillgångar

90

– 391
884 805

– 391
736 671

Årsredovisning
Räkenskaper

(tkr)

Koncernen

91

Staden

1912

1812

1912

1812

Förvaltningsfastigheter

32 005

28 703

32 005

28 703

Kommunala fastigheter

17 220

14 757

17 220

14 757
250 181

Specifikation av fastigheter

261 810

250 181

261 810

Sociala fastigheter

Skolfastigheter inkl Fritidsgård

96 260

97 019

96 260

97 019

Förskolor

60 264

42 902

60 264

42 902

Hamnanläggningar

11 315

11 437

11 315

11 437

Gator och vägar

43 230

41 548

43 230

41 548

123 774

107 770

123 774

107 770

Friluftsanläggningar

13 726

10 539

13 726

10 540

Smeden

39 823

39 173

103 995

101 956

100 285

97 776

Pågående investering

16 618

34 038

16 618

34 038

Roslagsvatten

15 933
785 416

776 507

736 671

Idrottsanläggningar

Vasavägen
Mark

Roslagsvatten pågående arbete
Summa

5 393

48 833
884 806

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

347 982

89 681

97 695

89 552

– 138 169

– 71 938

– 76 311

– 71 891

Summa materiella anläggningstillgångar

209 813

17 743

21 384

17 661

Redovisat värde vid årets början

182 845

17 657

17 661

17 549

37 716

4 483

8 143

4 483

Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

– 225

– 225

anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar

– 10 747

– 4 172

– 4 420

– 4 146

209 814

17 743

21 384

17 661

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Summa materiella anläggningstillgångar
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(tkr)

Koncernen
1912

Staden
1812

1912

1812

2 035

2 035

2 035

3 001

3 001

3 001

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
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

3 001
49

49

49

49

1 044

1 044

1 044

1 044

42

42

Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt
Kommuninvest 1 andel
Förlagsbevis Kommuninvest
Långfristig fordran koncernbolag

6 216
540

6 970

2 000

2 000

6 216

6 216

540

6 970

2 000

2 000
13 130

814

814

814

15 609

15 955

65 641

72 571

0

0

0

0

5 123

851

5 123

851

814

Roslagsvatten finansiell leasing

423

Summa finansiella anläggningstillgångar

42
37 270

12 630

700

Bostadsrätter 2 st
Roslagsvatten långfristig fordran

42
37 270

780

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur
Summa
Not 14 Förråd m.m.
Exploateringsfastigheter
Roslagsvatten lager

226

Summa förråd m.m.

5 349

851

5 123

851

21 843

8 204

6 679

8 058
18 285

Not 15 Fordringar
Kundfordringar inkl osäkra fordringar
Statsbidragsfordringar
20 477

18 285

20 477

Skattefordringar

Fordran kommunal fastighetsavgift

5 866

5 281

6 291

5 674

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

6 275

4 160

3 207

4 327

Övriga kortfristiga fordringar

6 091

38

– 121

38

60 552

35 968

36 533

36 382

0

0

0

0

Bank

72 360

47 920

53 543

45 016

Summa kassa bank

72 360

47 920

53 543

45 016

Summa fordringar

Not 16 Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Not 17 Kassa bank
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Årsredovisning
Räkenskaper

(tkr)

Koncernen

93

Staden

1912

1812

1912

1812

326 027

295 073

321 725

300 696

6 422

– 6 422

6 422

Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital
Uppskrivningsfond Kommuninvest
Periodens resultat

22 603

14 151

17 166

14 607

Summa eget kapital

348 630

315 646

332 469

321 725

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för pensioner

61 077

49 557

61 077

49 557

Löneskatt på pensioner

14 817

12 023

14 817

12 023

Summa avsättningar osv.

75 894

61 580

75 894

61 580

Not 20 Övriga avsättningar
Roslagsvatten öv avsättningar

5 930

Summa

5 930

0

0

0

434 739

380 000

410 000

380 000

23 552

23 552

23 552

23 552

Not 21 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Handpenning för exploateringsmark
Roslagsvatten övr långfristig skuld

130 107

Summa långfristiga skulder

588 398

403 552

433 552

403 552

48 762

54 491

40 986

54 017

5 639

5 548

5 639

5 548

Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt

13 658

12 276

13 658

12 276

Semesterlöneskuld

17 175

16 564

17 175

16 564

Not 22 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

21 523

10 563

17 326

10 257

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

122 892

23 634

22 033

23 634

Summa kortfristiga skulder

229 649

123 076

116 817

122 296

110 351

112 072

110 351

112 072

2 575

2 575

2 575

2 575

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Ansvarsförbindelse
Storstockholms brandförsvar
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa pensionsförpliktelser

27 396

27 813

27 396

27 813

140 322

142 460

140 322

142 460
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Årsredovisning
Räkenskaper

(tkr)

Koncernen

Staden

1912

1812

1912

1812

10 930

8 921

10 930

8 921

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

2 443

Leasing
upp till 1 år

3 179

3 132

3 096

3 132

mellan 1 och 5 år

2 869

3 054

2 529

3 054

19 421

15 107

16 555

15 107

97 984

97 984

97 984

97 984

2 000

2 000

2 000

2 000

99 984

99 984

99 984

99 984

över 5 år
Summa övriga ansvarsförbindelser
Not 25 Borgensåtagande
Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Summa

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 290 kommuner och
landsting/regioner som per 2019-12-31 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och totala
tillgångar till 460,4 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 468,1 miljoner kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 467,2 miljoner kronor.
Räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer (uppskattning)
Summa

94

177

206

90

68

67

64

132
67

245

273

154

199

Årsredovisning
Räkenskaper
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Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper

Skuldförda investeringsinkomster

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.

För investeringsinkomster tillämpas alternativet RKR
18.1, det vill säga samma redovisningsprinciper som i
år 2018. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar,
anslutningsavgifter och överlåtelser redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket
innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande
till tidigare redovisningsprinciper:

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.

Redovisning av verkligt värde av
finansiella instrument
Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas
till verkligt värde. För Vaxholm innebär det att uppskrivningsfonden för Kommuninvest har skrivits ned. Detta
har inte inneburit någon resultatpåverkande effekt för
kommunen eftersom både tillgång- och skuldkonto har
skrivits ned. Kommunens egna kapital har minskat till
följd av detta, se not 18.
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Årsredovisning
Räkenskaper

Avskrivningsprinciper
Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för då de tas
i bruk utifrån en bedömning av nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider
Verksamhetsfastigheter

10–70 år

Hyresfastigheter

10–70 år

Gator och vägar

10–33 år

Maskiner och inventarier

3–10 år

Fordon

3–10 år

Datorer

3 år

Mark

Skrivs ej av

Konst

Skrivs ej av

Exploateringar
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses iordningställande av mark
för arbets- och bostadsområden som staden beräknar
sälja.
Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när äganderätten övergår till köparen.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som
anläggningstillgång.

Sammanställda räkenskaper
Kommunala koncernföretag är de juridiska personer
över vars verksamhet, mål och strategier kommunen
har ett varaktigt betydande inflytande över. Kommunen
kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans
med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om
inflytandet inte är betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den
har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller
ekonomi. Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår
i avsnittet Den kommunala koncernen. Syftet med den
sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i
vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

96

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.

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.

Årsredovisning
Räkenskaper

97

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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