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1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
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2 Delårsbokslut per 2019-08-31 Malin Forsbrand (C)

3 Skattesats 2020 Malin Forsbrand (C)
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anslutning till Kronängsskolan
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11 Svar på motion (WP) avseende hundrastgård Bengt Sandell (S)
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 132 Delårsbokslut per 2019-08-31

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 2, 2019 kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2019.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 24,0 mnkr vilket överträffar budgeten med 11,4 mnkr. 
Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 60
Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27
Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27
Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Jennie Falk Eriksson, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-09

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 60 Delårsbokslut per 2019-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tertialbokslut 2, 2019 kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2019.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 24,0 mnkr vilket överträffar budgeten med 11,4 mnkr. 
Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27
Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27
Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Jennie Falk Eriksson, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-09-27

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Delårsbokslut per 2019-08-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen godkänns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2) godkänns.

Ärendebeskrivning
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. 

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2019.

Det ekonomiska resultatet för delåret är 24,0 mnkr vilket överträffar budgeten med 11,4 mnkr. 
Helårsprognosen visar ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2019-08-31, 2019-09-27

Delårsrapport per 2019-08-31 med helårsprognos (T2), 2019-09-27

Tertialbokslut 2 2019 Kommunstyrelsen, 2019-09-27

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Inledning 

Så läser du Vaxholms stads delårsbokslut 
 

Del 1 - Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning och prognos av måluppfyllelse samt god ekonomisk hushållning. 
Därefter sammanfattas resultat, måluppfyllelse, förväntad utveckling och viktiga händelser inom 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi och därefter följer en koncernöversikt. I 
förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och 
förväntad utveckling. 

Del 2 - Stadens verksamhet 
I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen.  

Del 3 - Räkenskaper 
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringssammanställning, noter och redovisningsprinciper.  
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Om Vaxholms stad 

Vaxholm är en skärgårdskommun ca 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och ca 12 000 invånare. 
På Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns även stadskärnan. Likt övriga delar av 
regionen växer Vaxholm och år 2037 beräknas kommunen ha ca 16 000 invånare. För att möta 
framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad bland annat i 
samarbetet Stockholm Nordost.   

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

I Vaxholm finns ett av Stockholms största naturreservat Bogesundslandet och närheten till 
Östersjön präglar stadens miljöarbete.  

 

Foto: Michaela Andersson 
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Organisation  

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019-2022 ett minoritetsstyre som består av en 
mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i 
kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. 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 i 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och 
bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
 

 

 

 
  

Kommunfullmäktige

Social-
nämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Kommun-
styrelse

Stadsbyggnads-
nämnd

Nämnd för teknik, 
fritid och kultur

Valnämnd

Valberedning Revision

Arvodeskommitté

Södra Roslagens miljö-
och hälsoskyddsnämnd

(Täby)

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Storstockholms 
brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Vaxholm 
Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB
Hel- och delägda bolag, 
urval

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 
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Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning
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Ekonomi och upphandling

IT och service
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning och prognos av måluppfyllelse samt god ekonomisk hushållning. 
Därefter sammanfattas resultat, måluppfyllelse, förväntad utveckling och viktiga händelser inom 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi och därefter följer en koncernöversikt. I 
förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och 
förväntad utveckling. 

 

 

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

Vaxholms stads vision 
Vaxholms stads vision som är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad 
ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.  

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

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar stadens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningsätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom stadens alla 
verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som besöker, 
bor och verkar i Vaxholm.  
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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. 

 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt 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. Styrningen utgår från 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 staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas 
kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

14



Rapport 
 
 

10 av 69 

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 nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

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. 

  

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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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 staden 
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 9.  

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. 

 

16



Rapport 
 
 

12 av 69 

Så görs bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

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

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

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

50%

25%

25%

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

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 
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De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

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

Prognos måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2019 
Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2019 är baserat på: 

• resultat för 2019 i de fall detta finns för helår,  

• en prognos för resultatet i de fall resultat för 2019 (helår) ännu ej finns tillgängligt, (gäller 
t ex budgetavvikelse).  

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2019 som anges även om 
utfallet för tertial två visar annorlunda.  

Prognosen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att vara 
uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är det uppsatta 
kriteriet för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är prognosen att Vaxholms stad 
kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde. Där 
kommenteras resultaten samt beskrivs kommunens förväntade utveckling. 

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 

   

 

  

54%38%

8%

47%

41%

13%
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Målområde Kvalitet 
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Resultaten och kommunens förväntade utveckling kommenteras. I de 
fall resultat för indikatorerna ännu inte finns för 2019 är graden av måluppfyllelse en prognos bland 
annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 54 procent 
uppfylld (grönt), 38 procent på väg att uppfyllas (gult) och 8 procent inte uppfyllt (rött).  

 

Kvalitet 

 

 

Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå BM-värde2 

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

 

67%   

33%   

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56  55 59 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 38  40 44 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat3 

60  70 71 

Analys: Nöjd medborgarindex har ökat med 10 enheter mellan 2017 och 2018. Sett över en 5 års period har det 
årligen skett en förbättring av betyget. Ett systematiskt arbete med att utveckla och förbättra verksamheterna 
pågår kontinuerligt. Även arbete med att informera och kommunicera kring vad som händer inom till exempel 
förskola, skola, äldreomsorg och stadsbyggnad har utvecklats och förbättrats, både via tidningen Viktigt i 
Vaxholm, Vaxholms stads webbplats och Facebook. Prognosen är därför att målnivån kommer att uppnås under 
2019. Nöjd inflytandeindex har också förbättrats men når inte målnivån. Prognosen är att det kan vara svårt att 
nå målnivån fullt ut under 2019. Resultatet för NKI företagsklimat har en negativ trend under flera år och är 
långt ifrån målnivån. Ett analysarbete kring orsaker och åtgärder kommer att inledas. 

                                                           
2 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 
Bygglovsalliansens årsrapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet. 
3 Resultat avser publiceringsår med mätår x-1 

54%38%

8%

19



Rapport 
 
 

15 av 69 

Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå BM-värde2 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

 
 

50%   

50%   

 Nöjd Region-Index (NRI),  68  65 65 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

Analys: Sett över en 3 års period har det årligen skett en förbättring av betyget NRI. Vaxholm arbetar med att ta 
fram en ny översiktsplan Vaxholm 2040. Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. 
Prognosen för måluppfyllelse för 2019 baseras på tidigare års resultat.  

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

 

100%   

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 257 257 248 247 

 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

98% 98% 97% 89% 

- Kommunranking Öppna 
jämförelser 

2  högst 50 61 

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 genomförs. Under 2018/19 har fokus varit anpassad och tillgänglig undervisning, förstärkt 
och utvecklad elevhälsa samt fortsatt utveckling av undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Gemensamma 
kompetensutvecklingssatsningar för alla lärare har varit framgångsrikt inom det s.k. Undervisningslyftet.  

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

 
50%   

50%   

 Föräldrar som är nöjda med 
verksamheten förskolan, andel (%) 

96% 95% 95% 93% 

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

78% 78% 80% 74% 

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 under 2018/19 har bland annat varit undervisning i 
förskolan och förskollärarnas ledarskap. 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.    

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

 

50%   

50%   

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

92%  94% 86% 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) 

71%  81% 78% 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- 
och serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng 

100%  100% 81% 

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

100%  80% 78% 
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Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå BM-värde2 

Analys: Andel nöjda brukare inom både hemtjänst och särskilt boende når inte upp till satt målnivå under 2018. 
Andel nöjda brukare inom hemtjänsten är dock relativt hög och i nivå med andra kommuner. Ett teambaserat 
arbetssätt inom hemtjänsten har givit ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för 
brukarna. Prognosen för måluppfyllelse för 2019 baseras på tidigare års resultat. 

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

 

100%   

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

35%  35% 31% 

Analys: Implementering av digitala ansökningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för 
ekonomiskt bistånd har slutförts. Inom ekonomiskt bistånd har Vaxholm även varit testkommun för en form av 
automatiserat beslutsstöd via befintligt verksamhetssystem där preliminära beslut skapas utifrån den digitala 
ansökan. Flera e-tjänster har skapats och kommer lanserats under hösten. Planering för införandet av digital 
dokumentation inom hemtjänsten har påbörjats. 

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

 

100%   

 Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

28%  25% 38% 

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 forskningen och evidensbaserad 
kunskap. 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 

 
50%   

50%   

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 42  60 61 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

3,77 3,82 3,75  

Analys: Resultaten inom NKI bygglov har sjunkit under en 3-års period och när inte satt målnivå. En analys och 
handlingsplan för att stärka resultatet kommer att genomföras med start 2019 för att kunna implementera 
åtgärder under 2020. För 2019 har en ny tydligare taxa tagits fram som kommuniceras på websidan. I GIS-enkäten 
bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Resultatet når godkänd nivå.  

Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga (SBN) 

 

50%   

50%   

 Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,9 5,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till expedierad 

17,7 17,3 12 12,3 

Analys: Måluppfyllelsen för handläggningstider når inte uppsatta målnivåer. Orsaker till längre handläggningstider 
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 ska information på webbsidan bli tydligare samt 
självförklarande e-tjänster fortsätta att utvecklas under 2019. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå BM-värde2 

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

 
33%   

67%   

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

57  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

73  75 74 

Analys: Prognosen för NMI kultur och NMI fritidsaktiviteter är att uppsatta målnivåer kommer att uppnås. 
Kommunen arrangerar ett antal kulturarrangemang som exempelvis ”Kulturnatt”. Inom fritidsområdet har  bland 
annat ett antal avgiftsfria lovaktiviteter genomförts för barn och unga. Biblioteket har genomfört ett antal 
välbesökta arrangemang, t ex utställningar, kulturcafé, författarbesök, öppen bokcirkel. 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 
 

100%   

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

75 78 80 89 

Analys: Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2023 är en 
målsättning som kommunen aktivt jobbar för att nå. Prognosen är att målnivån för 2019 dock först kommer att 
uppnås under 2020. Vaxholms stad har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk 
kommunikation och marknaden fortsätter att bygga ut till de glesbefolkade områdena av kommunen. De senaste 
åren har staden nedlagt ledningar för att nå sina verksamheter på Rindö. Planer finns på att koppla samman dessa 
med Vaxön. Staden avser även fortsättningsvis att stödja marknaden vid etablering av ny elektronisk 
kommunikation.  

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

 

100%   

 Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
antal deltagande 

49%  45-55% 42% 

Analys: Arbetet med stadens idrottsstrategi Vaxholm i rörelse pågår. Ett av fokusområden i strategin är en socialt 
hållbar idrott. Målnivån förväntas att uppnås. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur  
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till augusti 2019 inom 
målområdet kvalitet. 

Fritidsverksamhet för ungdomar startar på nytt 
Fritidsverksamheten för Vaxholms ungdomar som har varit vilande under en tid har startat upp igen 
i delvis ny tappning. Tanken är att ta tillvara på ungdomarnas önskemål och intressen. Aktiviteterna 
utgår från Storstugan, men bedrivs också på andra platser och i samverkan med lokala 
verksamheter och de ideella fritidsgårdar som finns i Vaxholm. 

Teater för barn och elever 
Under årets första månader har Vaxholms stad bjudit barn och unga på teater. Alla elever i åk 1-3 
har fått ta del av en föreställning som har spelats i Storstugans lokaler. Fler teatertillfällen både för 
elever i skola och barn i förskola kommer. 

Blynäsvikens förskola invigd 
Efter sommaren invigdes den tillfälliga förskolan Blynäsviken på tomten Vitsippan på Vaxön. Den 
nya förskolan har funktionella lokaler med en fin utemiljö för barnen att utforska och leka i.  De nya 
lokalerna har gjort det möjligt att flytta den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget. 

Testkommun för automatiserat beslutsstöd 
Inom ekonomiskt bistånd har Vaxholms stad varit testkommun för en form av automatiserat 
beslutsstöd via befintligt verksamhetssystem där preliminära beslut skapas utifrån den digitala 
ansökan. Beslutsstödet syftar till att öka socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med 
högre kvalitet. 

Buffékoncept i skolrestaurangerna 
Förra året var det premiär för den populära buffén i lunchrestaurangen på Kronängsskolan. Nu har 
Vaxholms stad utökat med ett buffékoncept även för yngre elever. Nu kan eleverna välja mellan tre-
fyra rätter, varav en vegetarisk. Salladsbuffén har också utökats med kall pasta, ris eller nudlar, så 
att det går att kombinera sin egen sallad. 

Nya taxor för lokaluthyrning  
2018 övertog tekniska enheten ansvaret för uthyrningen av lokaler i Vaxholms skolor, vilket tidigare 
hanterades av skolorna själva. I uppdraget ingick även att professionalisera uthyrningen och göra 
den mer likvärdig. Beslut om nya taxor, som motsvarar kostnaderna för uthyrning, fastställdes av 
kommunfullmäktige och började gälla 1 januari 2019. I samband med arbetet har också rutinerna 
för uthyrning förtydligats. Under 2019 kommer arbetet med riktlinjer för uthyrning att fortsätta. 
Uthyrningen kommer att få en egen sida på Vaxholms stads webbplats och det kommer också bli 
möjligt att boka lokalerna via en e-tjänst. 
 
Nya riktlinjer för skolskjuts 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts inför läsåret 2019/2020. 
Den största förändringen innebär tydligare och striktare kriterier för att beviljas skolskjuts med taxi. 
För att skapa en mer rättvis bedömning har den tidigare generella bedömningen av trafiksäkerheten 
på vissa vägar ersatts med en bedömning utifrån elevens ålder. Riktlinjerna bygger på jämförelser 
med andra kommuner, trafikmätningar, aktuell forskning och gällande praxis.  
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Målområde Livsmiljö- ett hållbart Vaxholm 
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. 
Fyra områden har prioriterats: trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar. 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen. De sex fokusområdena är: miljösmart i vardagen, förbättra 
vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatavtrycket, säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och 
giftfri miljö. 

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området livsmiljö. Resultaten och kommunens förväntade utveckling kommenteras. I de 
fall resultat för indikatorerna ännu inte finns för 2019 är graden av måluppfyllelse en prognos bland 
annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 21 procent 
uppfylld (grönt), 63 procent på väg att uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött). 

Livsmiljö 

 

 

Mål 
Indikator 

Utfall 
2018 

Utfall  
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde4 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet 

78  75 58 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet kvinnor 

75  75 55 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet män 

81  75 61 

 Antal anmälda våldsbrott per 
1000 invånare 

3,1  5 8,5 

Analys: Staden är en fortsatt säker och trygg plats att leva och vistas i. Stadens förebyggande arbete i 
samverkan med polisen pågår och innebär bland annat en synlig polis samt drogförebyggande arbete med fokus 
på barn och unga. Prognosen för måluppfyllelse för 2019 är att målnivåerna kommer att uppnås. 

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Mål 
Indikator 

Utfall 
2018 

Utfall  
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde4 

Vaxholm är ekologiskt hållbart. (KS) 

 
 

100%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

75%  70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) 30  32  

 Utsläpp växthusgaser (ton/inv) 2,7  2,6  

Analys: Prognosen för måluppfyllelse för 2019 baseras på tidigare års resultat. Målnivån för andel avlopp som 
får godkänt vid inventering förväntas uppnås men färgen gult anges p.g.a. att BM-värde saknas. Roslagsvatten 
som har ansvar för insamling av matavfall arbetar för att öka mängden matavfall som sorteras. Trots att många 
hushåll har separata insamlingskärl för matavfall sorteras ändå för lite i förhållande till målet.  

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

 

67%   

33%   

 Trygghetsindex 96% 94% 95% 91% 

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

73,5%  75% 70% 

 Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

31%  30% 28% 

Analys: Vaxholms stad har en hög andel barn och elever som känner sig trygga i förskolan, skolan och på 
fritidshemmet. Utfallet 2019 är 94 procent. Arbetet med trygghet är emellertid fortsatt prioriterat med bland 
annat goda psykosociala lärmiljöer, behörig och engagerad personal som finns tillgänglig och god elevhälsa. 
Prognosen för andel lärare med lärarlegitimation är att målnivån inte riktigt uppnås. Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation förväntas dock nå önskat värde.  

Utbildningsverksamheterna arbetar för 
en hållbar miljö i enlighet med BUN:s 
agenda för ekologisk hållbarhet. (BUN) 

 
100%   

 Ekologiska inköp, andel (%) 38% 33% 42% 35% 

Analys: Målnivån uppnås inte på grund av förändrat utbud hos ny leverantör, stor efterfrågan på ekologiska 
livsmedel och därmed begränsad tillgång hos leverantören. 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 
Indikator 

Utfall 
2018 

Utfall  
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

God hälsa främjas hos stadens invånare 
och deras närstående. (SN) 

 

33%   

67%   

 Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit bistånd i 10-12 
mån under året 

34%  25% 17% 

Hushåll som erhållit ekonomiskt 
bistånd i 10-12 månader under 
året, andel av alla hushåll (%) 

0,7%  0,5% 0,5% 

 Elever i åk 9 som har använt 
narkotika någon gång, andel (%) 

9%  8% 10% 

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. Även satsningen på en jobbcoach och arbetsmarknadskoordinator har 
givit goda resultat. Prognosen för måluppfyllelse för 2019 baseras på tidigare års resultat. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt. (SBN) 

 
100%   

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

0% 64% 50%  

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

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

 

67%   

33%   

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

52  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

64  60 66 

Analys: Vaxholm stad har vidtagit åtgärder kring siktröjning. All kommunalägd mark nära korsningar har klippts 
ner så att de följer plan- och bygglagens siktkrav. För att hålla staden ren har åtgärder vidtagits för att få fler 
tömningar av allmänna papperskorgar. Gångbanan vid kyrkan kommer att göras om med ny kantsten och asfalt. 
Prognosen för måluppfyllelse för 2019 baseras på tidigare års resultat. 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

100%   

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148  180  

Analys: Årets energiförbrukning pekar på ett något högre utfall än föregående år varför prognos bedöms vara 
gul. Enheten har under året utfört flera investeringar i energieffektiva belysningsarmaturer i stadens 
lokalbestånd. Installationen av bergvärme i idrottshallen på Rindö som var planerad under hösten har 
senarelagts till att utföras under våren 2020. Payoff-tiden för investeringen bedöms vara cirka 4 år och kommer 
påverka energieffektiviteten i lokalen positivt. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till augusti 2019 inom 
målområdet livsmiljö. 

Dialog kring Vaxholms nya översiktsplan 
Tidigare i år inleddes arbetet med Vaxholms stads nya översiktsplan, Vaxholm 2040, i samverkan 
med framtagandet av en ny hållbarhetsstrategi. Under våren har invånare haft möjlighet att via 
webbenkät och dialogsmötesformen ”openspace-möte”  ge sin syn på Vaxholm idag och hur 
kommunen ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Under augusti har tjänstepersoner besökt flera 
av Vaxholms öar för att prata med både fritids- och fastboende samt företagare om hur vi ska 
utveckla Vaxholms fysiska miljö i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 

Öppet hus på Tynningö 
I april genomfördes en träff på Tynningö där boende och verksamma fick möjlighet att träffa och 
prata med tjänstepersoner och politiker från Vaxholms stad kring samhällsbyggnadsfrågor. 

Dialog kring arbetet med detaljplanen för Resarö mitt 
I augusti genomfördes ett möte där invånare välkomnades att ta del av arbetet med detaljplanen 
för centrala Resarö och de omarbetningar som gjorts utifrån synpunkter som inkommit. Planen 
syftar bland annat till säkrare skolvägar, tryggare skolmiljö, bättre trafiklösningar, gång och cykelväg 
längs hela Överbyvägen och att möjliggöra utbyggnad av lanthandel. 

Polisen och Vaxholms stad har skrivit under nytt medborgarlöfte 
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 trygg upplevd miljö. Detta ska bland annat uppnås 
genom ökad närvaro vid stora offentliga tillställningar, arbete med grannsamverkan samt 
drogförebyggande arbete med fokus på barn och unga. 

Ytterby gruva tilldelades europeiskt kemipris 
I slutet av april tilldelades Ytterby gruva ett europeiskt kemipris för sin roll som viktigt historiskt 
landmärke. Flera grundämnen har upptäckts på platsen, vilket gör gruvan världsunik. European 
Chemical Society (EuChemS) delade ut priset ”Historical landmark” utifrån Ytterby gruvas betydelse 
för kemins historia, och hur platsen har bidragit till att kemin ingår i Nordens kulturarv. 

Vaxholms stad delar i projektet Glokala Sverige 
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 SKL med syfte att utbilda, engagera och 
ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.  

 
Jobbcoach ger stöd till arbetssökande  
I januari lanserade Vaxholms stad en ny tjänst där invånare kan få 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 komma i 
kontakt med de lokala arbetsgivarna och erbjuda dem ett rekryteringsstöd. 
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Hamngatan blir gågata 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat att nedre delen av Hamngatan, från Rådhusgatan 
fram till Söderhamnsrondellen, blir gågata under perioden 1 juni till 31 augusti. Försöket med 
gågata inleddes 2015 och responsen bland Vaxholmsbor, besökare och turister har generellt varit 
väldigt positiv i de utvärderingar som har gjorts. 
 
Vaxholm med i friluftsguiden Naturkartan 
Naturkartan är en webbguide och en mobilapp med förslag på utflyktsmål i hela Sverige. Med i 
guiden för Vaxholm är bland annat naturreservatet Bogesundslandet med dess många 
naturupplevelser och vandringsleder. 

Fysio+ tillträdde gymlokalerna i den nya sporthallen 
I januari skrev Vaxholms stad avtal med det lokala friskvårdsföretaget Fysio+ för gymlokalerna i den 
nya sporthallen på Campus Vaxholm. I gymmet på Campus Vaxholm erbjuder de en blandning av 
kondition och styrka med maskiner och fria vikter samt personlig träning, naprapati och massage. 
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Målområde Ekonomi  
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Staden 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, 

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

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området ekonomi. Graden av måluppfyllelse visar en prognos för helåret 2019. Detta 
innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2019 som anges även om utfallet för 
tertial två visar annorlunda.  

Den aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 47 procent uppfylld (grönt), 41 procent på väg 
att uppfyllas (gult) och 13 procent inte uppfyllt (rött). 
 

Ekonomi 

 

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall     
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde5 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ (mnkr) 

 
100%   

  Budgetavvikelse (mnkr) -1,9 mnkr 11,4 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Analys: Trots den positiva budgetavvikelsen fram till augusti månad på 11,4 mnkr indikerar de rapporterade 
prognoserna i delårsrapporten ett budgetunderskott på -2,0 mnkr vid årets slut. Tittar man tillbaka historiskt 
så ser man trenden att utfallet tom augusti månad oftast är väldigt positivt. Anledningen är dels att 
verksamheten ligger nere eller går på lågvarv under sommarmånaderna vilket minskar kostnaderna. Den 
andra förklaringen är att semesterlöneskulden på finansansvaret får ett stort överskott eftersom att 
medarbetarna tar ut större delen av sin semester under sommaren innan de har hunnit tjäna in sina dagar 
under året. Nämndernas sammanlagda prognostiserade resultat visar på en positiv budgetavvikelse på 3,5 
mnkr. Det som drar ned det prognostiserade resultatet är fortsatt höga pensionskostnader efter KPA 
Pensions revidering av pensionsskuldsprognosen.  

                                                           
5 Benchmarking sker med Stockholms län. 

47%

41%

13%
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Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall     
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till 
minst 2,5% 

 
100%   

 Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

2,3% 5,3% 2,5% 0,8% 

Analys: SKL 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 fram till augusti månad är 5,3 procent. Det prognostiserade resultatet är däremot 2,6 
procent. Differensen mellan utfallet i fram till augusti månad och helårsprognosen förklaras framförallt 
genom säsongsvariationer likt målet om budgetavvikelse ovan.   

Soliditet för kommunkoncernen ska 
inte understiga 30% 

 
100%   

 Soliditet 34,9% 30,5% 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 och 
därför bör soliditetsmålet inför 2020 ändras tillbaka till att enbart omfatta stadens soliditet.  

 

Nämndernas mål      

Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall     
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-7,1% 4,1% 0% 0% 

Analys: Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 4,1 procent av budget. Prognosen pekar däremot på 
ett underskott vid årets slut. Underskottet i prognosen beror dels på ej budgeterade advokatkostnader som 
staden har till följd av tvisten med en av byggentreprenören till Campus idrottshall samt 
utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola. Underskottet dämpas med hjälp av överskott i övriga 
verksamheter men det räcker inte hela vägen. 
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Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall     
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

50%   

50%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

2,3% 0,8% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk, (%) 

2,4%  0% -8,2% 

 Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

2,5%  0% -4,3% 

 Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

-9,0%  0% -12,3% 

Analys: BUN har en positiv avvikelse på 0,8 procent av budget med hänsyn taget till volympåverkan. 
Prognosen pekar på ett överskott vid årets slut. 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

25%   

75%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

5,5% 2,9% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-9,4%  0% -6,0% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, 
(%) 

2,0%  0% 5,6% 

 Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeomsorg (%) 

-31,3%  0% -12,6% 

Analys: SN har en positiv avvikelse på 2,9 procent av budget och prognosen pekar på ett överskott vid årets 
slut. 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(SBN) 

 

50%   

50%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-4% 2% 0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgraden 63% 54% 75% 77% 

Analys: SBN har en positiv avvikelse på 2 procent av budget och prognosen pekar på ett nollresultat vid årets 
slut. Självkostandstäckningsgraden är 54 procent. 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

 
100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-2,5% 6,9% 0% 0% 

Analys: TFK har en positiv avvikelse på 6,9 procent av budget och prognosen pekar på ett nollresultat vid 
årets slut. 

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till augusti 2019 inom 
målområdet ekonomi. 

Pensionskostnader 
Staden har fortsatt höga pensionskostnader efter KPA-Pensions revidering av 
pensionsskuldsprognosen i december 2018. De är de ökade pensionskostnaderna som i huvudsak 
orsakar det prognostiserade underskottet på finansansvaret. Staden kommer att ta hänsyn till de 
ökade pensionskostnaderna i den kommande budgetprocessen.   

Kostnadsutjämningsutredningen 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 
Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga 
kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till 
finansdepartementet (KS 2019/120.040). Om utredningens föreslagna ändringar antas av riksdagen 
innebär det att Vaxholms stad tvingas betala in ytterligare -3,5 miljoner kronor till det kommunala 
utjämningssystemet enligt de preliminära beräkningarna.  

Ny Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597; LKBR), 
som gäller från och med 2019. Denna lag har ersatt lagen (1997:614) om kommunal redovisning 
(KRL) som gällde sedan 1998. Stadens ekonomienhet arbetar med att implementera förändringarna 
som den nya lagen innebär i system, dokument, processer osv. Det har bland annat beslutats om 
förändringar gällande den kommunala koncernen och vilka bolag i den kommunala koncernen 
staden har skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper för. Staden har tagit hjälp från 
revisionen kring tolkningen av den nya lagen, om och i så fall vilka, hel- och delägda bolag som 
sammanställda räkenskaper behöver upprättas för. Sammanställda räkenskaper har upprättats för 
Staden, Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB.  Med de nya reglerna behöver staden inte 
längre upprätta sammanställda räkenskaper för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Händelser av väsentlig betydelse  

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019. Tingsrättens 
dom har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten. Utfallet av domen kan få 
resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi.  

Rivningen av Norrbergsskolan har påbörjats 
I juli inleddes rivningen av befintliga byggnader på Norrberget 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 beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 
avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får 
prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen. 

Kajerna i centrala Vaxholm ska renoveras 
Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har uppnått sin förväntade livslängd. Ett arbete 

har nu inletts för att planera den omfattande renovering som behöver göras de kommande åren. 

Händelser efter bokslutsdagen 
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera. 
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Resultaträkning 
Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen 
innehåller inte några interna transaktioner.    

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
jan-aug  

Budget 
jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 1,9 75,6 70,5 5,1 110,8 107,4 3,4 71,6 

Verksamhetens kostnader 2,9 -474,5 -478,6 4,1 -724,3 -718,5 -5,9 -444,4 

Avskrivningar 3 -25,9 -26,7 0,8 -40,6 -40,0 -0,6 -25,1 

Verksamhetens nettokostnad   -424,8 -434,8 10,0 -654,2 -651,1 -3,1 -397,8 

Skatteintäkter 4 459,5 458,6 0,9 688,4 687,8 0,6 437,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -5,6 -5,0 -0,6 -8,6 -7,5 -1,0 -4,9 

Verksamhetens resultat   29,0 18,8 10,3 25,6 29,2 -3,6 34,9 

Finansiella intäkter 6 1,2 1,0 0,2 1,5 1,5 0,0 1,4 

Finansiella kostnader 7 -6,3 -7,3 1,0 -9,4 -10,9 1,5 -4,9 

Resultat efter finansiella poster   24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

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

Årets resultat   24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

Kommentarer 
Budgetöverskottet fram till augusti månad beror framförallt på säsongsvariationer. Tittar man 
tillbaka historiskt ser man trenden att utfallet tom augusti månad oftast är väldigt positivt. 
Anledningen är dels att verksamheten ligger nere eller går på lågvarv under sommarmånaderna 
vilket minskar kostnaderna. Den andra förklaringen är att semesterlöneskulden på finansansvaret 
får ett stort överskott eftersom att medarbetarna tar ut större delen av sin semester under 
sommaren innan de har hunnit tjäna in sina dagar under året. Det som drar ned det 
prognostiserade resultatet är fortsatt höga pensionskostnader efter KPA Pensions revidering av 
pensionsskuldsprognosen. Fortsatt låga räntor håller nere finansiella kostnaderna.  
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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 
(mnkr)                     

 Bokslut 
Intäkter      
jan-aug 

Bokslut  
Kostnader    

jan-aug  

Bokslut 
Intern- 
handel           

jan-aug  

Bokslut   
netto            

jan-aug  

Budget    
netto       

jan-aug  

Budget- 
avvikelse               

jan-aug  

Prognos  
netto          
helår  

Budget    
netto           
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
netto          

jan-aug    
2018 

Kommunstyrelsen 4,3 -50,9 -1,8 -48,4 -50,4 2,1 -76,8 -75,8 -1,0 -44,7 

Barn- och utbildningsnämnden 30,5 -233,8 -26,8 -230,1 -233,0 2,9 -346,5 -348,0 1,5 -220,8 

Socialnämnden 23,3 -131,4 -7,6 -115,6 -119,1 3,4 -175,9 -178,9 3,0 -107,9 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

14,3 -71,0 26,0 -30,7 -32,9 2,3 -49,2 -49,2 0,0 -30,3 

Stadsbyggnadsnämnden 2,9 -6,5 -0,1 -3,8 -3,8 0,1 -5,8 -5,8 0,0 -3,7 

Summa nämnder 75,3 -493,6 -10,3 -428,6 -439,3 10,7 -654,3 -657,8 3,5 -407,4 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,3 -6,9 0,0 -6,7 -6,4 -0,3 -15,4 -9,6 -5,8 -1,1 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 10,3 10,3 10,8 -0,5 15,4 16,2 -0,8 10,5 

Verksamhetens nettokostnad 75,6 -500,5 0,0 -424,9 -434,9 10,0 -654,4 -651,3 -3,1 -398,0 

Skatteintäkter 459,5 0,0 0,0 459,5 458,6 0,9 688,4 687,8 0,6 437,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

48,5 -54,2 0,0 -5,6 -5,0 -0,6 -8,6 -7,5 -1,0 -4,9 

Verksamhetens resultat 583,6 -554,7 0,0 28,9 18,6 10,3 25,4 29,0 -3,6 34,8 

Finansiella intäkter 1,2 0,0 0,0 1,2 1,0 0,2 1,5 1,5 0,0 1,4 

Finansiella kostnader 0,0 -6,1 0,0 -6,1 -7,1 1,0 -9,2 -10,7 1,5 -4,8 

Resultat efter finansiella poster 584,8 -560,8 0,0 24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

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

Årets resultat 584,8 -560,8 0,0 24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 
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Driftredovisning per verksamhet 
(mnkr)                     

 Bokslut 
Intäkter      
jan-aug 

Bokslut  
Kostnader    

jan-aug  

Bokslut 
Intern- 
handel           

jan-aug  

Bokslut   
netto            

jan-aug  

Budget    
netto           

jan-aug  

Budget- 
avvikelse               

jan-aug  

Prognos  
netto          
helår  

Budget    
netto           
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
netto          

jan-aug    
2018 

Politisk verksamhet 0,3 -5,3 0,0 -5,1 -5,9 0,9 -8,3 -8,9 0,6 -4,6 

Infrastruktur, skydd 17,4 -81,7 29,6 -34,7 -36,3 1,6 -56,1 -55,4 -0,6 -35,1 

Kultur och fritid 2,2 -13,6 -6,3 -17,7 -17,6 -0,1 -27,1 -26,5 -0,6 -15,6 

Pedagogisk verksamhet 29,4 -221,5 -27,7 -219,7 -223,0 3,3 -330,8 -333,0 2,2 -210,5 

Vård och omsorg 13,0 -106,3 -7,0 -100,3 -94,6 -5,7 -150,2 -142,2 -8,0 -89,8 

Individ- och familjeomsorg 0,5 -13,4 -0,2 -13,1 -19,2 6,1 -20,5 -28,8 8,3 -14,7 

Särskilt riktade insatser 9,8 -8,3 -0,1 1,4 -0,6 2,0 0,6 -0,9 1,5 0,2 

Affärsverksamhet 1,9 -3,2 -0,2 -1,5 -3,2 1,7 -1,5 -3,7 2,2 -0,8 

Gemensamma verksamheter 0,9 -40,3 1,5 -37,9 -38,9 1,0 -60,5 -58,6 -1,9 -36,6 

Summa nämnder 75,3 -493,6 -10,3 -428,6 -439,3 10,7 -654,3 -657,8 3,5 -407,4 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,3 -6,9 0,0 -6,7 -6,4 -0,3 -15,4 -9,6 -5,8 -1,1 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 10,3 10,3 10,8 -0,5 15,4 16,2 -0,8 10,5 

Verksamhetens nettokostnader 75,6 -500,5 0,0 -424,9 -434,9 10,0 -654,4 -651,3 -3,1 -398,0 

Skatteintäkter 459,5 0,0 0,0 459,5 458,6 0,9 688,4 687,8 0,6 437,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

48,5 -54,2 0,0 -5,6 -5,0 -0,6 -8,6 -7,5 -1,0 -4,9 

Verksamhetens resultat 583,6 -554,7 0,0 28,9 18,6 10,3 25,4 29,0 -3,6 34,8 

Finansiella intäkter 1,2 0,0 0,0 1,2 1,0 0,2 1,5 1,5 0,0 1,4 

Finansiella kostnader 0,0 -6,1 0,0 -6,1 -7,1 1,0 -9,2 -10,7 1,5 -4,8 

Resultat efter finansiella poster 584,8 -560,8 0,0 24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

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

Årets resultat 584,8 -560,8 0,0 24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

 

Kommentarer 
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor fram till augusti månad. 
Prognosen pekar däremot på ett underskott vid årets slut. Underskottet i prognosen beror dels på 
ej budgeterade advokatkostnader som staden har till följd av tvisten med en av byggentreprenören 
till Campus idrottshall samt utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola. Underskottet dämpas 
med hjälp av överskott i övriga verksamheter men det räcker inte hela vägen. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,9 mnkr fram till augusti månad 
och helårsprognosen är ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer 
inom förskoleverksamheten men också inom barn och elevstöd. Egen regin gör ett underskott och 
en anledning är att elevunderlaget är för lågt inom vissa förskolor och skolor vilket skapar 
svårigheter att nå en budget i balans.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på nästan 2,3 miljoner kronor. Överskottet 
beror främst på åtgärder efter det negativa juniutfallet, färre beställda arbeten under 
semesterperioden och säsongsvariationer. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för 
Alfrida inom flera verksamheter beräknas kunna tas igen inom nämnden.  

Utfallet för perioden jan-augusti visar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr och prognosen är ett 
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överskott på 3,0 mnkr. IFO visar ett överskott som en följd av lägre volymer både inom 
missbruksplaceringar samt barnplaceringar som en följd av lägre volymer. Äldreomsorgen visar ett 
underskott på grund av tre områden: hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. 
Underskottet på hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. 
Underskottet på korttidsboende är till största del beroende på högre volymer av externa 
korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende är beroende på två motverkande faktorer. 
Högre dygnskostnad i förhållande till budget på det egna särskilda boendet vägs till viss del upp av 
lägre volymer av boendedygn på externa särskilda boenden. Prognosen som är oförändrad i 
jämförelse med T1 bygger i huvudsak på oförändrade volymer men en överföring av verksamhet 
från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden är beaktad motsvarande 2,5 tjänster. 

Stadsbyggnadsnämnden som helhet visar ett överskott. Självkostnadstäckningsgraden är 54 procent 
för tertial 2. Bygglovsverksamheten har ett underskott efter sjukskrivningar under våren med färre 
handläggningar som följd. Därtill minskar taxeintäkterna under semestermånaderna. GIS-
verksamheten har ett fortsatt överskott efter stora arbeten under våren och en tillfälligt vakant 
tjänst.  

Prognosen för helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten beräknar ett fortsatt underskott 
men tror sig kunna ta igen en del genom taxeintäkter under hösten med mer personal på plats. GIS-
verksamheten visar på fortsatt högre intäkter än budget vilket väger upp resultatet. 

Underskottet på raden pensionskostnader och semesterlöneskuld beror på den reviderade 
pensionsskuldsprognosen från KPA-Pension.  

Fortsatt gynnsamt ränteläge håller nere de finansiella kostnaderna.   
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Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen innehåller en samlad redovisning av stadens investeringsverksamhet. 
Stadens investeringar delas in i löpande investeringar som finansieras med befintlig 
avskrivningsbudget i verksamheten, och långsiktiga investeringar som är av större karaktär och 
vanligtvis pågår över flera år.   

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-aug  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Kommunstyrelsen         

Inventarier 0,0 0,0 -0,2 0,2 

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

Digital utveckling/E-tjänsteplattform 0,0 -0,5 -0,7 0,2 

Miljöbil 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Gym -1,2 -1,2 -1,0 -0,2 

GC-vägar 0,0 -0,1 -2,0 1,9 

Rådhuset 0,0 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Uppvärmd läktare ishall -1,9 -2,0 0,0 -2,0 

Övrigt 0,0 0,0 -5,4 5,4 

Summa -4,2 -6,0 -16,7 10,8 

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -0,9 -5,0 -5,0 0,0 

Om- och tillbyggnader fastigheter -2,4 -9,0 -9,0 0,0 

Hamnar och kajer -0,8 -1,0 -1,0 0,0 

Fritid -0,5 -1,0 -1,0 0,0 

Park och mark -0,2 -1,0 -1,0 0,0 

Energisparåtgärder -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Summa -5,2 -18,0 -18,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -1,8 -2,0 -2,0 0,0 

Summa -1,8 -2,0 -2,0 0,0 

Socialnämnden         

Digital utveckling -0,1 -0,5 -0,6 0,1 

Inventarier och utrustning -0,1 -0,3 -0,3 0,0 

Miljöbil 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Summa -0,1 -0,8 -1,2 0,5 

Stadsbyggnadsnämnden         

Löpande investering 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

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

          

Summa löpande investeringar -11,3 -26,8 -38,0 11,2 
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Långsiktiga investeringar 
(mnkr) Bokslut 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    

Ack. 
utfall 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 

MoB 2019 

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

SÄBO 1 inkl garage -0,5 -1,3 -1,3 0,0   -0,9 -190,0 -190,0 0,0 2018 2022 

Kores -19,4 -24,0 -15,0 -9,0   -19,4 -24,0 -15,0 -9,0 2019 2019 

Rindö skola -0,2 -0,5 -37,2 36,7   -0,5 -76,5 -76,5 0,0 2016 2022 

Utbyggnad Vaxö skola -1,5 -2,0 -26,5 24,5   -3,8 -29,0 -29,0 0,0 2018 2020 

Resarö skola -0,4 -1,0 -25,0 24,0   -1,6 -40,0 -40,0 0,0 2018 2022 

Förskolan Storäng -0,3 -0,5 0,0 -0,5   -1,0 -42,0 -42,0 0,0 2016 2023 

Förskolan Vitsippan -18,1 -22,0 0,0 -22,0   -19,3 -22,0 0,0 -22,0 2017 2019 

Förskolan Lägerhöjden -0,1 -0,3 -0,3 0,0   -0,3 -42,0 -42,0 0,0 2018 2024 

Engarn 0,0 0,0 -2,0 2,0   0,0 -5,1 -4,0 -1,1 2020 2021 

Vaxön 1:26 hyreslägenheter 0,0 0,0 -13,0 13,0   -0,2 -0,2 -28,0 27,8 2018 - 

Tennishallen -0,2 -0,3 0,0 -0,3   -9,6 -9,6 -9,6 0,0 2015 2019 

Kajen -2,9 -3,4 0,0 -3,4   -2,9 -200,0 0,0 -200,0 2019 2030 

Övrigt -0,4 -0,4 0,0 -0,4   -0,4 -0,4 0,0 -0,4     

Summa investeringar -44,1 -55,7 -120,3 64,6   -59,8 -680,8 -476,1 -204,7     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

  -55,4 -82,5 -158,3 75,8 

 

Kommentarer 
Investeringsredovisningen visar ett prognostiserat överskott mot budgeten med 75,8 mnkr. 
Budgeten för renoveringen av rådhuset samt övriga posten i den löpande investeringsplanen 
kommer inte att användas. Överskottet i den långsiktiga investeringsbudgeten beror framförallt på 
att tidplaner för investeringsprojekten har skjutits fram i tiden.  
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Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning 
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 17,8 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 17,8 14,6 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 17,8 14,6 
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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 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.  

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 bolagen 
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 bolagen 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 i år.  

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.  
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

Inera AB ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens 
inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar 
gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Ineras 
uppdrag är dels att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att 
koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer 
landstings, regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vaxholms stad 
blev delägare i Inera AB under 2017. 

Staden är medlem i följande kommunalförbund: 

• Norrvatten 

• Storstockholms Brandförsvar 

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner med uppgift att 
producera och distribuera dricksvatten av hög kvalitet.  

Storstockholms brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med 10 nordost-kommuner. 
Förbundet ska för medlemmarnas räkning utföra de uppgifter som åligger kommunerna enligt lag 
inom detta område. 

Staden har två gemensamma nämnder: 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med Täby kommun 

• Överförmyndarnämnd med Värmdö kommun 

SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby 
kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, 
matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är 
också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel. 

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

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

• Vaxholms Smeden 3 AB (100%) 

• Roslagsvatten AB (12,6%) 
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Koncernens resultaträkning 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug  

2019 

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 1,9 114,5 73,3 

Verksamhetens kostnader 2,9 -502,6 -444,5 

Avskrivningar 3 -31,4 -26,0 

Verksamhetens nettokostnad   -419,6 -397,2 

Skatteintäkter 4 459,5 437,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -5,6 -4,9 

Verksamhetens resultat   34,3 35,5 

Finansiella intäkter 6 0,5 1,1 

Finansiella kostnader 7 -6,4 -4,9 

Resultat efter finansiella poster   28,4 31,7 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 

Skatt på årets resultat   -0,1 -0,2 

Årets resultat   28,3 31,5 

 

Vaxholms Smeden 3 AB  

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr) Bokslut 
jan-aug  

Budget 
jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 2,8 2,8 0,0 4,2 4,2 0,0 2,8 

Verksamhetens kostnader -1,8 -1,7 -0,2 -2,5 -2,5 0,0 -1,4 

Avskrivningar -0,2 -0,3 0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,2 

Verksamhetens nettokostnad 0,7 0,8 -0,1 1,2 1,2 0,0 1,1 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Verksamhetens resultat 0,7 0,8 -0,1 1,2 1,2 0,0 1,1 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

Resultat efter finansiella poster 0,5 0,6 -0,1 0,9 0,9 0,0 0,9 

Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 

Årets resultat 0,4 0,5 -0,1 0,7 0,7 0,0 0,7 

 

Viktiga händelser 

Förvaltningen har under första delen av året arbetat med löpande underhåll i lägenhetsbeståndet i 
samband med lägenhetsbyten.  

Under våren genomfördes den årliga besiktningen av grönområden tillsammans med 
representanter från Smeden 1 och Smeden 2. En del mindre åtgärder beslutades och genomfördes 
under sommarperioden. 
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En vattenläcka i byggnaden har upptagit mycket tid och resurser men i och med evakueringen gav 
det också en möjlighet att renovera några lägenheter med eftersatt behov. 

Årets hyresförhandling är överenskommen med hyresgästföreningen och fastställdes till 1,8%. 

Ny utförare av LSS verksamhet Olivia omsorg har startat upp sin verksamhet och har löpande 
kontakt med fastighetsförvaltningen. 

 
Roslagsvatten AB 

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning (mnkr) Bokslut 
jan-aug  

Budget 
jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 297,4 283,0 14,4 441,8 426,9 14,8 275,9 

Verksamhetens kostnader -221,5 -222,1 0,6 -341,5 -335,0 -6,5 -200,7 

Avskrivningar -37,9 -46,7 8,8 -66,2 -70,0 3,9 -39,7 

Verksamhetens nettokostnad 38,1 14,2 23,9 34,1 21,9 12,2 35,4 

Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Verksamhetens resultat 38,1 14,2 23,9 34,1 21,9 12,2 35,4 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -3,5 -8,0 4,5 -6,7 -12,0 5,3 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 34,6 6,2 28,4 27,5 9,9 17,5 33,2 

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 34,6 6,2 28,4 27,5 9,9 17,5 33,2 

 

Viktiga händelser 

Expansionstakten i våra kommuner har stadigt ökat under 2019, men det finns tendenser till en 
avmattning inom nyproduktion av bostäder som även påverkar arbetet med utbyggnaden av VA-
nätet, speciellt i Österåker.  

Roslagsvattens nya vd Christian Wiklund tillträdde sin tjänst i augusti och nya avfalls- och 
miljölogistikchefen, Peter Nyström tillträdde sin tjänst i juli. 

Diskussioner med Ekerö kommun om övertagandet av avfallshanteringen pågår alltjämt.  

Under augusti öppnades Roslagsvattens första vattenkiosk i Österåker, där både tankbilar och 
privatkunder kan hämta vatten.  

Eftersom sommaren inte var så torr som förgående års, innebar det att vattenförsörjningen höll sig 
på normala nivåer. Roslagsvatten tillsammans med Norrvatten och Stockholm vatten och avfall och 
övriga kommuner i länet genomförde en gemensam kommunikationskampanj för att 
uppmärksamma invånare om hållbart vattenanvändande. 

Projektet om ett eventuellt nytt reningsverk placerad på Täljö i Österåker pågår och ett samråd med 
Länsstyrelsen i Stockholms län samt med allmänhet från Vaxholms kommun liksom Österåkers 
kommun har genomförts. Parallellt pågår en förstudie om att dra en överföringsledning till Käppala.  
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Samtidigt fortgår förhandlingar och diskussioner om Knivsta kommuns framtida avloppsrening med 
både Käppalaförbundet och Knivsta kommun liksom Sigtuna kommun. Ett samråd för allmänheten 
genomfördes liksom med länsstyrelsen i Uppsala län. Förstudien kommer bli klar i januari 2020 och 
miljötillståndsansökan kommer att skickas in under vintern 19/20. 

Nya upphandlingsrutiner har upprättats som skärper kraven internt på företaget. Arbetet fortsätter 
under hösten. 

I Vaxholm pågår framtagandet av en VA-plan, dagvattenstrategi och lokala åtgärdsprogram för 
Södra Vaxholmsfjärden, Norra Vaxholmsfjärden och Kodjupet. Arbetet kommer att pågå under 
återstående delen av året. 

I Vallentuna kommun genomfördes ett uppskattat öppet hus där invånarna hade möjlighet att fråga 
kommunens och Roslagsvattens olika tjänstemän om sådant som berörde Kårstaområdet. Under 
resten av året fortgår arbetet med detaljplanen Ormsta/Stensta som rymmer cirka 320 bostäder, 
dagvattenlösningar och kommunalt VA.  

På Ekerö kommer VA-utbyggnaden för exploateringsområdet Ekerövallen att färdigställas. Likaså 
kommer det påbörjade projektet Södra Klyvarestigen att färdigställas. Det är ett 
omvandlingsområde som är prioriterat i kommunens VA-plan gällande utbyggnad av det allmänna 
VA-nätet. 

Ekonomi 

Resultatet för perioden blev +34,6 mkr före bokslutsdispositioner. Dessa avsätts helt till 
överavskrivningar i respektive dotterbolag. Resultatförbättringen jämfört budget beror till stor del 
på att räntan varit låg och att reserv för skador och oförutsedda händelser inte behövt nyttjas samt 
att personalkostnaderna varit lägre. Investeringarna uppgår hittills till 111,8 mkr, vilket är 
31 procent av helårsbudgeten. Soliditeten påverkas i positiv riktning och ligger nu på 7,8 procent. 
Målet är minst 10 procent. 

Framåtblick 

VA-taxorna finansierar verksamheten och framför allt de stora infrastrukturinvesteringarna som 
krävs för att möta kommunens kommande tillväxt. Roslagsvatten genomför investeringar för 
framtida behov, i alla ägarkommuner, som dels genererar intäkter först på tio till tjugo års sikt, men 
också investeringar som helt och hållet belastar befintliga samt kommande VA-kollektiv. Sådana 
investeringar är nya reningsverk och re-investeringar i kapacitetshöjande åtgärder av VA-
anläggningen. 

En betydande faktor är fortsatt låga räntorna och dess påverkan på kostnaderna. En ökning av 
räntorna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen skulle öka räntekostnaderna med cirka 
9,4 mkr, vilket motsvarar 4 till 5 procent av brukningsavgifterna och 14 procent av 
personalkostnaden. Dotterbolagen amorterade under 2018 en del av lånen och finns utrymme 
under 2019 kommer amortering ske senare i år.  
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Väsentliga personalförhållanden  
Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till 
stadens samtliga tre målområden.  

Kvaliteten på de kommunala tjänsterna utförda av medarbetarna påverkar Vaxholms attraktivitet. 
Vi arbetar för att Vaxholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och 
motiverade medarbetare, vilket ger förutsättning för utveckling, effektivitet och kontinuitet i 
verksamheten. I detta arbete ingår ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö, en fungerande 
organisation med tydliga uppdrag samt välfungerande rutiner och hjälpmedel. 

Våra medarbetare 
Den 31 juli 2019 hade 1076 individer en anställning i staden varav 76 procent var kvinnor och 
24 procent var män. 61 procent var tillsvidareanställda och av dessa 661 personer hade 79 procent 
en heltidsanställning.  

Nedan visas mått för samtliga anställningar, alla anställningsformer, under perioden januari – juli 
2019, (1076 individer). Måtten är andel tillsvidareanställning, andel heltid, andel kvinnor och andel 
män, för respektive förvaltning.  

Fördelning av anställningar januari-juli 2019 

 

Personalomsättning 
Personalomsättningen har varit hög men trenden är nu bruten och resultatet för januari till juli 2019 
är 5,2 procent.  

  

TOT BUN SN SBF KLK

andel tillsvidare 61,4% 64,7% 52,2% 78,3% 65,5%

andel heltid av tv 78,8% 82,9% 59,9% 94,4% 100,0%

andel kvinnor 75,6% 77,6% 75,5% 69,6% 64,4%

andel män 24,4% 22,4% 24,5% 30,4% 35,6%

personalomsättning 5,2% 5,2% 5,0% 7,8% 2,6%
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Sjukfrånvaro  
Genomsnittsnivån på sjukfrånvaron för januari-juli 2019 var 6,0 procent (5,9 procent samma period 
2018).  

Sjukfrånvaro per månad 2016-2019 
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Förväntad utveckling 
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. 
Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom 
sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

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 SKL att Sverige når ett konjunkturneutralt läge.  

Högre ränteläge 
Situationen för Riksbanken är idag annorlunda än den vi hade för några år sedan. Inflationen i 
Sverige har sedan en tid kommit upp på nivåer i linje med målet om 2 procent och har de senaste 
två åren i genomsnitt varit just 2 procent. Utsikterna för att inflationsmålet fortsatt ska nås de 
kommande två åren ser goda ut. På basis av dessa utsikter räknar SKL med flertalet 
reporäntehöjningar kommande år som bidrar till högre ränteläge i Sverige, såväl för korta som långa 
marknadsräntor.  

Demografisk förändring 
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står 
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. 

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 miljödomstolen. Detaljplanering för bostäder och förskola i Storäng 
fortgår. Detaljplanen för Resarö Mitt förbereds för antagande. På Rindö pågår arbete med 
detaljplanen för småhusbebyggelse inom Rindö hamn. Arbetet med nya bostäder med mera inom 
Rindö smedja har återupptagits.  Parallellt projekterar och planerar Vaxholms stad 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 förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning. 
Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla 
verksamhetsområden. 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. 
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Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, 
fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att 
kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet 
och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta utveckla varumärket 
Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Service och bemötande 
Vaxholms stad vill ge invånare god service och gott bemötande. Arbete kommer att fortsätta för att 
ytterligare förbättra tillgängligheten, genom utveckling av e-tjänster och tydlig information på 
stadens webbsida, men också så att man ännu lättare och snabbare når rätt person via telefon och 
e-post. Under kommande år kommer staden också fortsätta arbetet att konkretisera den 
gemensamma värdegrunden i förhållningssätt och beteenden utifrån varje enhets och 
medarbetares specifika uppdrag och ansvar.  

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 stadens 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 stadens 
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.   
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Stadens verksamhet  

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen. Varje nämnd har också en egen tertialrapport som ger fördjupad information 
inom nämndens ansvarsområde. 

 
 

 

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

Uppföljning av verksamheten 

Uppdaterade politiska styrdokument 
Under 2019 har kansliet uppdaterat flera av de viktigaste politiska styrdokumenten, såsom 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt kommunstyrelsens och samtliga nämnders reglementen. 
Med anledning av den nya mandatperioden har kansliet jobbat aktivt med informations- och 
utbildningsinsatser för de förtroendevalda. 

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 staden. Arbetet 
för att hålla värdegrunden levande och känd har påbörjats och fortsätter kontinuerligt.  

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

E-tjänster och ”kontaktcenter light” 
Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter 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 e-tjänsteutbudet 
samt stadens kundtjänstsystem. IT- och serviceenheten har påbörjat planering för "kontaktcenter 
light" tillsammans med stadens verksamheter. Det innebär att receptionen/växeln kommer att 
kunna avlasta verksamheterna genom att besvara allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att 
servicenivån ökar för de som kontaktar staden. 

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 sker kontinuerligt. Föräldrastödet inom nätverket 
Familjecentrum fortgår med bra deltagande på föräldrastödsutbildningar och föräldraaktiviteter. 

Hälsofrämjande insatser och ny idrottsstrategi 
Hälsofrämjande insatser fortgår med lyckad genomförd skolavslutning, FEAST, fortsatta insatser 
inom preventionsåret (förebyggande insatser för högstadieelever) och fortsatt arbete med stadens 
idrottsstrategi Vaxholm i rörelse. 

Vattenkvalitet i fokus 
Arbetet med ekologisk hållbarhet innebär många stora områden inom livsmiljö. Som skärgårdsstad 
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är vattenkvaliteten betydelsefull med kopplingar till attraktivt boende, näringsliv och turism. 
Enskilda avlopp som kartläggs och godkänns av Vaxholms miljö- och hälsoskyddskontor är en 
punktkälla av flera som påverkar Vaxholms vattenförekomster. Andra punktkällor är bland annat 
dagvatten, reningsverket för avloppsvatten samt atmosfärisk deposition. En ny dagvattenstrategi 
har tagits fram och kommer att antas under hösten 2019. Den kommer att vägleda arbetet med 
dagvattenhanteringen framöver. 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor fram till augusti månad. 
Prognosen pekar däremot på ett underskott vid årets slut. Underskottet i prognosen beror dels på 
ej budgeterade advokatkostnader som staden har till följd av tvisten med en av byggentreprenören 
till Campus idrottshall samt utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola. Underskottet dämpas 
med hjälp av överskott i övriga verksamheter men det räcker inte hela vägen. 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Politisk verksamhet -3,6 -3,7 0,1 -5,6 -5,6 0,0 -3,1 

Fysisk och teknisk planering -8,3 -8,0 -0,3 -12,4 -12,1 -0,3 -8,3 

Räddningstjänst & samhällsskydd -3,9 -3,9 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -4,1 

Ledning, stöd & service -30,7 -32,7 2,0 -49,8 -49,1 -0,7 -27,3 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-1,3 -1,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,3 

Överförmyndarnämnden -0,5 -0,8 0,3 -1,3 -1,3 0,0 -0,5 

Årets resultat -48,4 -50,4 2,1 -76,8 -75,8 -1,0 -44,7 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, 
kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. 
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar 
tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

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) för 2018 visar en 
ökning 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 medverkande i Ifous forskningsprogram Undif (Undervisning i 
förskolan). Vidare har förskolan arbetat med digital didaktik, det vill säga använda ändamålsenliga 
digitala verktyg i undervisningen kopplat till läroplanen.  

Goda kunskapsresultat i åk 9 
Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet och kunskapsresultaten är sammanfattningsvis 
bra. 98 procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan var behöriga till minst något nationellt 
gymnasieprogram. Meritvärdet för årskurs 9 i Kronängsskolan 2018/2019 landade på 257,4 
meritpoäng, vilket är något bättre än förra årets goda resultat på 256,9 meritpoäng. Detta kan 
jämföras med ett genomsnitt i riket på 229 meritpoäng (2018).  

Utvecklingsinsatser som kan ha bidragit till ökat resultat är bland annat ökad digital skolutveckling, 
ökad kvalitet i utbildningen på fritidshemmen, utvecklad samordning och systematiskt 
kvalitetsarbete för elevhälsan inom och mellan skolenheterna. 

Enligt senaste statistik har 73,5 procent av lärarna i Vaxholms stad lärarlegitimation och är behöriga 
i minst ett ämne. Det är något lägre än 2017, men högre än Stockholms län (69,7 procent) och riket 
(70,5 procent). 

Fortsatt utvecklingsarbete kring miljö för utveckling och lärande 
Nya satta verksamhetsmål för läsår 2019/2020 är utveckling av förskolans utemiljö tillsammans med 
barnen. För grundskolans del är det att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till 
en god miljö för utveckling och lärande. Det innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser 
för elevhälsan, tillgänglig undervisning, och att etablera ett kommungemensamt specialpedagogiskt 
nätverk.  

Hög efterfrågan på ekologiska livsmedel 
Utbildningsverksamheterna har ett mål att nå till 42 procent inköpta ekologiska livsmedel under 
2019. Målet kommer troligtvis inte att uppnås på grund av förändrat utbud hos ny leverantör, stor 
efterfrågan på ekologiska livsmedel och därmed begränsad tillgång hos leverantören. 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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Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,9 mnkr fram till augusti månad 
och helårsprognosen är ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer 
inom förskoleverksamheten men också inom barn och elevstöd. Egen regin gör ett underskott och 
en anledning är att elevunderlaget är för lågt inom vissa förskolor och skolor vilket skapar 
svårigheter att nå en budget i balans.  

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Nämnd- och styrelse -0,2 -0,3 0,1 -0,3 -0,4 0,1 -0,3 

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

Fritidsgårdar -0,7 -0,6 -0,1 -1,1 -0,9 -0,2 -1,4 

Öppen förskola -0,7 -0,7 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 

Förskola, ped omsorg -46,3 -49,4 3,0 -67,2 -72,5 5,4 -68,3 

F-klass, Grundskola, Fritids -114,1 -114,5 0,4 -171,8 -172,4 0,6 -167,5 

Gymnasieskola -34,9 -33,8 -1,1 -53,2 -51,2 -2,0 -50,8 

VUX; SFI -1,6 -1,7 0,1 -2,4 -2,5 0,1 -2,8 

Gemensam admin -6,6 -6,3 -0,3 -9,7 -9,5 -0,1 -10,1 

Barn & Elevstöd -20,9 -22,3 1,4 -32,9 -33,4 0,5 -28,4 

Egen regi -1,3 -0,7 -0,6 -2,7 0,0 -2,7 -0,8 

Total -230,1 -233,0 2,9 -346,5 -348,0 1,5 -335,6 

Volympåverkan -1,0 0,0 -1,0 -0,7 0,0 -0,7 -5,0 

Årets resultat -231,1 -233,0 1,8 -347,2 -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. 
  

Uppföljning av verksamheten 

Många aktiviteter på biblioteket 
Under året har biblioteket haft många aktiviteter som 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. 

All personal på biblioteket har fått möjlighet till fortbildning och studiebesök har genomförts för att 
se hur andra mindre bibliotek arbetar. Genom pengar från Statens kulturråd har biblioteket även 
kunnat köpa en eldriven lådcykel som har använts för att nå ut med böcker ”på stan”. I sommar har 
cykeln varit i full drift då kommunen har haft möjlighet att ge ungdomar sommarjobb. 

Både utlån och besök på biblioteket har ökat i jämförelse med förra året. Siffrorna avspeglar det 
systematiska och målmedvetna arbete som görs på enheten, men självklart också den ökande 
befolkningen i kommunen. 

Teaterföreställningar för barn och elever 
Årskurs 1-3 och 7-9 har erbjudits teaterföreställningar och Vaxholm har varit en spelplats för junior 
filmfestival i samarbete med Stockholm och biografteaterns vänner. 

Idrotts- och friluftsstrategi för tillgänglig idrott för alla 
Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla 
invånare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbete pågår nu med 
framtagande av en idrotts- och friluftsstrategi. För inhämtning av synpunkter och tankar till 
strategin har ett antal aktiviteter genomförts; en referensgrupp med personer från idrottslivet har 
träffats för samtal, en frukostföreläsning med fokus framtidens idrott och utmaningar har hållits 
samt en nätverksträff med de lokala idrottsföreningarna har genomförts. 

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. Därefter kommer en större investering att krävas. 

Oftare tömning av papperskorgar ger renare stad 
För att hålla staden ren har åtgärder vidtagits för att få fler tömningar av allmänna papperskorgar. 
Vaxholms stads entreprenör gör nu två rundor varje vardag och tömmer papperskorgarna vid 
behov. Vaxholm stad bekostar även en extra tömning varje lördag och söndag som inte ingår 
entreprenörens ordinarie åtagande. 

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 
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under våren 2019. Etapp 1 av kajen är klar och utredningar pågår för hur arbetet ska fortsätta. 

Planer klara för att förbättra underhåll och skötsel av skog och mark 
Skogsbruksplanen samt förvaltningsplanen för stadens skog och trädklädda marker är nu klara. 
Dessa kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med att förbättra underhåll och skötsel av 
stadens skog och mark. Viltvården har fått ett ökat fokus under året. Antalet viltvårdare är utökats 
från två till tre. Markförvaltaren har nära kontakt med de nu avtalade viltvårdarna och utarbetar 
tillsammans nya riktlinjer och rutiner. 

Ny internhyresmodell för skolor och förskolor tas fram 
Framtagande av internhyresmodell för skolor och förskolor pågår och bedöms kunna presenteras 
under hösten för att säkerställa korrekta hyresnivåer inför 2020. Dessa hyresnivåer ligger även till 
grund för hyressättning av privat driven pedagogisk verksamhet för att säkerställa likabehandling. 

Ekonomiskt resultat 
Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på nästan 2,3 miljoner kronor. Överskottet 
beror främst på åtgärder efter det negativa juniutfallet, färre beställda arbeten under 
semesterperioden och säsongsvariationer. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för 
Alfrida inom flera verksamheter beräknas kunna tas igen inom nämnden.  

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,5 0,2 -0,2 

Fysisk och teknisk planering -5,5 -6,5 1,0 -10,8 -10,5 -0,3 -6,5 

Gator och vägar -6,4 -7,1 0,7 -10,7 -10,8 0,2 -6,2 

Parker -3,7 -3,3 -0,4 -5,3 -5,0 -0,4 -2,9 

Allmän Fritidsverksamhet -0,7 -0,7 0,0 -0,9 -1,1 0,1 -0,6 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,3 -0,6 0,2 -0,8 -0,8 0,0 -0,3 

Bibliotek, Extern Information -2,5 -2,8 0,3 -4,2 -4,2 0,1 -2,3 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -8,3 -7,7 -0,6 -12,1 -11,5 -0,6 -6,7 

Hamnverksamhet 0,1 -0,8 0,9 0,8 -0,1 0,9 -0,2 

Kommersiell verksamhet -0,5 -0,6 0,1 -0,7 -0,9 0,2 -0,6 

Fördelade Lokalkostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,6 

Fördelad Gemensam Verksamhet -2,7 -2,5 -0,2 -4,0 -3,7 -0,3 -3,2 

Årets resultat -30,7 -32,9 2,3 -49,2 -49,2 0,0 -30,3 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Automatiserat beslutsstöd del av ökad digitalisering 
Förvaltningen arbetar för att öka digitaliseringen med syfte att öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet. Som en del i detta arbete har förvaltningen under året sett över sina 
processer med gott resultat, dels för att underlätta för framtida digitalisering, dels för att öka 
kvaliteten i handläggningen. Implementering av digitala ansökningar inom äldreomsorgen och 
funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd har slutförts. Inom ekonomiskt bistånd har 
Vaxholm även varit testkommun för en form av automatiserat beslutsstöd via befintligt 
verksamhetssystem där preliminära beslut skapas utifrån den digitala ansökan. Beslutsstödet syftar 
i allt väsentligt till att öka socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med högre kvalitet. 

Planering för införandet av digital dokumentation inom hemtjänsten i egen regi har påbörjats. 
Arbetet fortgår även med att införa digital nattillsyn som ett komplement till traditionell nattillsyn. 

Lyckad satsning på jobbcoach/arbetsmarknadskoordinator 
Satsningen sedan årsskiftet på en projektanställd jobbcoach och arbetsmarknadskoordinator har 
varit lyckad. Jobbcoachen har gjort skillnad för många av de sökande genom att matcha deras 
profiler mot lämpliga arbetsgivare och skapat förutsättningar för initialt anställningsintervjuer, men 
även tidiga resultat i form av anställningar. Jobbcoachens andra fokus har varit att komma i kontakt 
med de lokala arbetsgivarna och erbjuda dem ett rekryteringsstöd. 

Teambaserad arbetsgrupp för unga vuxna 
Den teambaserade arbetsgruppen för unga vuxna 18-25 år fortsätter sin verksamhet. Gruppen 
arbetar med verksamhetsområdena missbruk, ungdom, försörjningsstöd, och socialpsykiatri där 
ärenden handläggs utifrån individens behov i ett nära samarbete med jobbcoach och med studie- 
och yrkesvägledare från utbildningsförvaltningen. 

Arbete mot våld i nära relationer 
Arbetsgruppen mot våld i nära relationer fortsätter sitt utvecklingsarbete. Samtliga medarbete 
inom avdelningen har genomgått fortbildning inom området genom ATV (Alternativ till våld). Under 
september kommer en kampanj att genomföras i kommunen för att belysa olika former av våld i 
nära relationer samt de uttryck det kan förväntas ta.  

Utveckling av särskilt boende i egenregi 
Sedan 1 november 2018 driver Vaxholms stad särskilt boende i egen regi. Rekrytering av 
sjuksköterskor har pågått under hela året. Det är dock svårt att tillsätta tjänsterna på grund av få 
sökande. 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. Fixartjänst finns tillgängligt på 
boendet två gånger per vecka. 

Planering av nytt särskilt boende fortsätter 
Planeringen för ett nytt SÄBO fortsätter. Projektgruppen har utifrån en anvisad tomt på Norrberget 
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tagit fram en lokalplan och en arkitektbyrå har tagit fram ett ritningsförslag. 

Ekonomiskt resultat 
Utfallet för perioden jan-augusti visar en positiv avvikelse på 3,4 mnkr och prognosen är ett 
överskott på 3,0 mnkr.  

IFO visar ett överskott som en följd av lägre volymer både inom missbruksplaceringar samt 
barnplaceringar som en följd av lägre volymer. Äldreomsorgen visar ett underskott på grund av tre 
områden: hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt boende. Underskottet på hemtjänsten är i 
huvudsak beroende på högre snittkostnad per hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboende är 
till största del beroende på högre volymer av externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt 
boende är beroende på två motverkande faktorer. Högre dygnskostnad i förhållande till budget på 
det egna särskilda boendet vägs till viss del upp av lägre volymer av boendedygn på externa 
särskilda boenden. Prognosen som är oförändrad i jämförelse med T1 bebygger i huvudsak på 
oförändrade volymer men en överföring av verksamhet från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämnden är beaktad motsvarande 2,5 tjänster. 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Förvaltningsledning -3,3 -4,3 0,9 -5,4 -6,4 1,0 -3,4 

Socialnämnd -0,3 -0,5 0,2 -0,5 -0,8 0,3 -0,4 

Individ- och familjeomsorg -11,6 -19,6 8,0 -19,7 -29,5 9,8 -14,4 

Funktionshinderomsorg -32,1 -33,9 1,8 -48,2 -50,9 2,7 -28,4 

Äldreomsorg -66,6 -58,6 -8,1 -99,5 -88,1 -11,4 -59,5 

Myndighetsutövning -1,5 -2,1 0,6 -2,5 -3,2 0,7 -1,9 

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

Årets resultat -115,6 -119,1 3,4 -175,9 -178,9 3,0 -107,9 
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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. 

 

Uppföljning av verksamheten 

Ny e-tjänst för beställning av kart- och mättjänster 
Under årets första kvartal infördes beställning av kart- och mättjänster som e-tjänst på stadens 
webbsida. Detta fick stort genomslag då beställningen via e-tjänsten direkt steg till 64 procent. 
Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts har ökat till 3,82, vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. 

Analys och handlingsplan för att stärka NKI 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. NKI-
undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys och 
handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå kommer att genomföras med start 2019 
för att kunna implementera åtgärder under 2020.  

E-tjänst ska minska handläggningstiderna 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts 
tiden från det att ansökan anses komplett till dess att beslut fattas i ärendet. Av indikatorerna 
framgår att stadsbyggnadsnämnden ligger långt ifrån målnivån när det gäller totala 
handläggningstiden. För att korta denna tid från 17,3 veckor bedöms ett fortsatt arbete med 
digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad effektivitet i 
handläggningen. E-tjänsterna vägleder sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska 
vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. Tiden för att 
kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 veckor, därefter kommer ansökan 
att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny ansökan när denna är komplett. 
Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor har med framgång tillämpats av 
andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då det blir tydligt för dem vad som 
krävts. 

Ekonomiskt resultat 
Stadsbyggnadsnämnden som helhet visar ett överskott. Självkostnadstäckningsgraden är 54 procent 
för tertial 2. Bygglovsverksamheten har ett underskott efter sjukskrivningar under våren med färre 
handläggningar som följd. Därtill minskar taxeintäkterna under semestermånaderna. GIS-
verksamheten har ett fortsatt överskott efter stora arbeten under våren och en tillfälligt vakant 
tjänst.  

Prognosen för helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten beräknar ett fortsatt underskott 
men tror sig kunna ta igen en del genom taxeintäkter under hösten med mer personal på plats. GIS-
verksamheten visar på fortsatt högre intäkter än budget vilket väger upp resultatet. 
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Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Stadsbyggnadsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,2 

Bygglovsverksamhet -2,3 -2,0 -0,3 -3,6 -3,1 -0,5 -1,6 

GIS -0,7 -1,3 0,6 -1,3 -2,0 0,7 -1,7 

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

Bygglov och GIS-enheten -0,5 -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,2 -0,2 

Årets resultat -3,8 -3,8 0,1 -5,8 -5,8 0,0 -3,7 
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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. 
 

Uppföljning av verksamheten 

Förbättrad ärendehantering 
Tillväxten i regionen med fler företag, pågående exploateringsprojekt och en stadigt växande 
befolkning innebär att digitala lösningar underlättar hanteringen av nämndens ärenden. Ett projekt 
som syftar till att nå ut ännu bättre med information via webbsidor har påbörjats. Arbetet med 
övergång till ett ärendesystem istället för två fortgår.  

Ny tobakslag 
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.  

Samverkan och nätverk 
SRMH ska även fortsatt medverka i nätverk och tillsynsprojekt för att öka samsynen mellan 
kommunala miljönämnder och på olika sätt verka för en ökad rättssäkerhet. 

God lagefterlevnad 
För styrning av SRMHs verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige i Täby fastställt målet: 
God lagefterlevnad ska uppnås. Målnivån uppnås för tre av fyra indikatorer.  
 

Indikator Målnivå Utfall Mål-
uppfyllelse 

Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter  Högst 5 % 1,1 %  
Andel allvarliga avvikelser vid tillsyn av miljö-skyddsverksamheter  Högst 5 % 2,8 %  
Andel föreläggande, stängning eller förbud vid livsmedelskontroll Högst 5 % 16,7 %  
Andel återkallelser av serveringstillstånd i Täby och Vaxholm  Högst 5 % 0 %  

.  
Utfallet visar sammanfattningsvis en god lagefterlevnad. SRMH har jobbat både proaktivt med vissa 
riktade informationsinsatser samt aktivt i dialog i samband med många tillsynskontakter för att 
möjliggöra detta. SRMH har 2019 fler anställda än tidigare år vilket har ökat tillgängligheten 
samtidigt som samsyn har skapats i när och hur tillsynsinsatser ska bedrivas. Andelen förelägganden 
inom livsmedelskontrollen är hög, vilket beror på ändrat arbetssätt som ett resultat av att Norrtäljes 
livsmedelskontroll utförs av SRMH sedan 2018. Av utfallet på 16,7 procent är endast 1,3 procent ett 
resultat av förbud eller stängning, resterande beror på förelägganden. 

Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-1,3 -1,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,3 
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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 

Ansträngd personalsituation 
Personalsituationen har varit ansträngd med endast en handläggare i tjänst under vissa perioder. 
För närvarande finns en tillsvidareanställd handläggare och en tillfälligt anställd vikarie. 

Uppgraderat ärendehanteringssystem 
Under året har ett nytt akt- och ärendehanteringssystemet för överförmyndarverksamheten tagits i 
bruk. 

Minskat antal ensamkommande barn och unga 
Antalet ensamkommande barn och unga till Värmdö och Vaxholm minskar successivt, vilket medför 
minskat behov av gode män för målgruppen. 

Minskat antal redovisningshandlingar med anmärkning 
Antalet redovisningshandlingar med anmärkningar har minskat vilket indikerar på att 
ställföreträdarnas kunskaper hållit en fortsatt hög nivå. 

Minskat antal redovisningshandlingar med anmärkning 
Fokus under våren har varit att planera för en avtalssamverkan med Nacka kommun om en 
gemensam förvaltningsorganisation. Då Värmdö och Vaxholm redan samverkar i en gemensam 
nämnd kommer även det avtal som reglerar gemensam nämnd att behöva ses över. Målet är att en 
gemensam förvaltningsorganisation kan vara på plats till den 1 december 2019. Syftet med sådan 
avtalssamverkan är att minska sårbarheten på personalsidan och därmed långsiktigt upprätthålla 
kvalitén i verksamheten. De kostnader som uppstår i samband med överföring av akter med mera 
förväntas kunna hanteras inom nämndens ram 2019. 

Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Överförmyndanämndens budget som bekostas av 
kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Överförmyndarnämnden -0,5 -0,8 0,3 -1,3 -1,3 0,0 -0,5 
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Räkenskaper 

 

 

Foto: Jesper Wahlström   
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Resultaträkning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
jan-aug  

Budget 
jan-aug  

Budget-    
avvikelse 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 1,9 75,6 70,5 5,1 110,8 107,4 3,4 71,6 

Verksamhetens kostnader 2,9 -474,5 -478,6 4,1 -724,3 -718,5 -5,9 -444,4 

Avskrivningar 3 -25,9 -26,7 0,8 -40,6 -40,0 -0,6 -25,1 

Verksamhetens nettokostnad   -424,8 -434,8 10,0 -654,2 -651,1 -3,1 -397,8 

Skatteintäkter 4 459,5 458,6 0,9 688,4 687,8 0,6 437,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -5,6 -5,0 -0,6 -8,6 -7,5 -1,0 -4,9 

Verksamhetens resultat   29,0 18,8 10,3 25,6 29,2 -3,6 34,9 

Finansiella intäkter 6 1,2 1,0 0,2 1,5 1,5 0,0 1,4 

Finansiella kostnader 7 -6,3 -7,3 1,0 -9,4 -10,9 1,5 -4,9 

Resultat efter finansiella poster   24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

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

Årets resultat   24,0 12,5 11,4 17,8 19,8 -2,0 31,4 

 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Bokslut 
jan-aug  

2019 

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Verksamhetens intäkter 1,9 114,5 73,3 

Verksamhetens kostnader 2,9 -502,6 -444,5 

Avskrivningar 3 -31,4 -26,0 

Verksamhetens nettokostnad   -419,6 -397,2 

Skatteintäkter 4 459,5 437,6 

Generella statsbidrag och utjämning 5 -5,6 -4,9 

Verksamhetens resultat   34,3 35,5 

Finansiella intäkter 6 0,5 1,1 

Finansiella kostnader 7 -6,4 -4,9 

Resultat efter finansiella poster   28,4 31,7 

Extraordinära poster 8 0,0 0,0 

Skatt på årets resultat   -0,1 -0,2 

Årets resultat   28,3 31,5 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut     

aug 2019 
bokslut     

dec 2018 
bokslut    

aug 2019 
bokslut     

dec 2018 

            

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar 10 0.0 - - - 

Materiella anläggningstillgångar 11         

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar   1 048,1 785,4 767,1 736,7 

-Maskiner och inventarier   18,5 17,7 16,5 17,6 

-Övriga materiella anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar 12 22,4 15,9 73,0 72,5 

Summa anläggningstillgångar   1 089,0 819,0 856,6 826,8 

            

Bidrag till infrastruktur 13         

            

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m. 14 1,0 0,9 0,9 0,9 

Fordringar 15 58,5 36,1 39,6 36,5 

Kortfristiga placeringar 16         

Kassa och bank 17 35,3 47,9 23,2 45,0 

Summa omsättningstillgångar   94,8 84,9 63,7 82,4 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 183,8 903,9 920,3 909,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 18         

Årets resultat   28,3 14,2 24,0 14,6 

Resultatutjämningsreserv           

Övrigt eget kapital   332,9 301,4 322,2 307,1 

Summa eget kapital   361,2 315,6 346,2 321,7 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 71,1 61,6 71,1 61,6 

Andra avsättningar 20 4,5       

Summa avsättningar   75,6 61,6 71,1 61,6 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 21 540,9 403,6 403,5 403,6 

Kortfristiga skulder 22 206,1 123,1 99,5 122,3 

Summa skulder   747,0 526,7 503,0 525,9 

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 183,8 903,9 920,3 909,2 
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Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    
bokslut     

aug 2019 
bokslut     

dec 2018 
bokslut    

aug 2019 
bokslut     

dec 2018 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

23 142,7 142,5 142,7 142,5 

Övriga ansvarsförbindelser 24 16,6 15,1 16,6 15,1 

Borgensåtagande 25 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut       
aug 2019 

bokslut        
dec 2018 

bokslut       
aug 2019 

bokslut         
dec 2018 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat 28,3 14,2 24,0 14,6 

Justering för av- och nedskrivningar 31,4 39,2 25,9 37,8 

Justering för gjorda avsättningar 9,5 16,0 9,5 16,0 

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster 6,7 1,5 0,6 1,5 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -4,9 2,5 -3,1 1,9 

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter -0,1 -0,9 -0,1 -0,9 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -29,2 5,5 -22,8 5,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,7 78,0 34,1 76,3 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71,3 -46,5 -55,4 -46,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar -0,5 -0,7 -0,5 1,8 

Avyttring av finansiella tillgångar - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,8 -47,2 -55,9 -44,7 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån - - - - 

Amortering av låneskuld - -86,5 - -86,5 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder -3,2 23,6 - 23,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,2 -62,9 0,0 -62,9 

          

Periodens kassaflöde -33,3 -32,1 -21,8 -31,3 

          

Likvida medel vid årets början 68,6 80,0 45,0 76,3 

Likvida medel vid periodens slut 35,3 47,9 23,2 45,0 
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-aug  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Kommunstyrelsen         

Inventarier 0,0 0,0 -0,2 0,2 

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

Digital utveckling/E-tjänsteplattform 0,0 -0,5 -0,7 0,2 

Miljöbil 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Gym -1,2 -1,2 -1,0 -0,2 

GC-vägar 0,0 -0,1 -2,0 1,9 

Rådhuset 0,0 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Uppvärmd läktare ishall -1,9 -2,0 0,0 -2,0 

Övrigt 0,0 0,0 -5,4 5,4 

Summa -4,2 -6,0 -16,7 10,8 

          

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -0,9 -5,0 -5,0 0,0 

Om- och tillbyggnader fastigheter -2,4 -9,0 -9,0 0,0 

Hamnar och kajer -0,8 -1,0 -1,0 0,0 

Fritid -0,5 -1,0 -1,0 0,0 

Park och mark -0,2 -1,0 -1,0 0,0 

Energisparåtgärder -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Summa -5,2 -18,0 -18,0 0,0 

          

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -1,8 -2,0 -2,0 0,0 

Summa -1,8 -2,0 -2,0 0,0 

          

Socialnämnden         

Digital utveckling -0,1 -0,5 -0,6 0,1 

Inventarier och utrustning -0,1 -0,3 -0,3 0,0 

Miljöbil 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Summa -0,1 -0,8 -1,2 0,5 

          

Stadsbyggnadsnämnden         

Löpande investering 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

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

          

Summa löpande investeringar -11,3 -26,8 -38,0 11,2 
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Långsiktiga investeringar 
(mnkr) Bokslut 

jan-aug  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    

Ack. 
utfall 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 

MoB 2019 

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

SÄBO 1 inkl garage -0,5 -1,3 -1,3 0,0   -0,9 -190,0 -190,0 0,0 2018 2022 

Kores -19,4 -24,0 -15,0 -9,0   -19,4 -24,0 -15,0 -9,0 2019 2019 

Rindö skola -0,2 -0,5 -37,2 36,7   -0,5 -76,5 -76,5 0,0 2016 2022 

Utbyggnad Vaxö skola -1,5 -2,0 -26,5 24,5   -3,8 -29,0 -29,0 0,0 2018 2020 

Resarö skola -0,4 -1,0 -25,0 24,0   -1,6 -40,0 -40,0 0,0 2018 2022 

Förskolan Storäng -0,3 -0,5 0,0 -0,5   -1,0 -42,0 -42,0 0,0 2016 2023 

Förskolan Vitsippan -18,1 -22,0 0,0 -22,0   -19,3 -22,0 0,0 -22,0 2017 2019 

Förskolan Lägerhöjden -0,1 -0,3 -0,3 0,0   -0,3 -42,0 -42,0 0,0 2018 2024 

Engarn 0,0 0,0 -2,0 2,0   0,0 -5,1 -4,0 -1,1 2020 2021 

Vaxön 1:26 hyreslägenheter 0,0 0,0 -13,0 13,0   -0,2 -0,2 -28,0 27,8 2018 - 

Tennishallen -0,2 -0,3 0,0 -0,3   -9,6 -9,6 -9,6 0,0 2015 2019 

Kajen -2,9 -3,4 0,0 -3,4   -2,9 -200,0 0,0 -200,0 2019 2030 

Övrigt -0,4 -0,4 0,0 -0,4   -0,4 -0,4 0,0 -0,4     

Summa investeringar -44,1 -55,7 -120,3 64,6   -59,8 -680,8 -476,1 -204,7     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

  -55,4 -82,5 -158,3 75,8 
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Noter 

 

 

 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)

1908 1808 1908 1808

Försäljningsintäkter 793 866 793 867
Taxor och avgifter(Varav Roslagsvatten 33.377) 58 388 23 539 25 011 23 539
Hyror och arrenden 17 752 17 421 16 280 15 736
Bidrag 30 158 29 305 30 158 29 305
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 3 352 2 171 3 352 2 171
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter Roslagsvatten 4 035
Summa verksamhetens intäkter 114 478 73 302 75 594 71 618

Koncernen Staden

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)

1908 1808 1908 1808

Löner och sociala avgifter -248 923 -184 854 -241 851 -184 854
Pensionskostnader -22 321 -17 870 -22 321 -17 870
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten -12 427 -8 186 -8 986 -7 611
Köp av huvudverksamhet -134 473 -167 854 -134 473 -167 854
Lokal- och markhyror -6 968 -6 665 -8 307 -7 236
Övriga tjänster -17 244 -15 797 -17 187 -15 710
Lämnade bidrag -12 844 -13 877 -12 844 -13 877
Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt -115
Övriga kostnader -47 300 -29 400 -28 509 -29 358
Summa verksamhetens kostnader -502 615 -444 503 -474 478 -444 370

Koncernen Staden

Not 3 Avskrivningar (tkr)

1908 1808 1908 1808

Avskrivningar immateriella tillgångar -40
Avskrivningar byggnader och anläggningar -27 791 -23 222 -22 871 -22 341
Avskrivning maskiner och inventarier -3 578 -2 763 -3 047 -2 745
Nedskrivningar/utrangering -7
Summa avskrivningar -31 416 -25 985 -25 918 -25 086

Koncernen Staden

Not 4 Skatteintäkter (tkr)

1908 1808 1908 1808

Preliminär kommunalskatt 462 960 439 124 462 960 439 124
Preliminär slutavräkning innevarande år -4 011 8 -4 011 8
Slutavräkningsdifferens föregående år 519 -1 504 519 -1 504
Summa skatteintäkter 459 468 437 628 459 468 437 628

Koncernen Staden

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)

1908 1808 1908 1808

Inkomstutjämning -38 227 -33 168 -38 227 -33 168
Kommunal fastighetsavgift 17 014 16 165 17 014 16 165
LSS-utjämning -15 937 -15 933 -15 937 -15 933
Kostnadsutjämning 24 767 24 965 24 767 24 965
Reglering 5 600 1 976 5 600 1 976
Övriga statsbidrag 1 149 1 108 1 149 1 108
Summa generella statsbidrag och utjämning -5 634 -4 887 -5 634 -4 887

Koncernen Staden

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)

1908 1808 1908 1808

Utdelning på aktier och andelar 2 1 387 274
Ränteintäkter 778 778
Övriga finansiella intäkter 507 337 804 337
Summa finansiella intäkter 509 1 116 1 191 1 389

Koncernen Staden
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Not 7 Finansiella kostnader (tkr)

1908 1808 1908 1808

Räntekostnader -5 736 -4 337 -5 734 -4 337
Ränta på pensionsavättningar -369 -387 -369 -387
Övriga finansiella kostnader -307 -198 -163 -198
Summa finansiella kostnader -6 412 -4 922 -6 266 -4 922

Per 2019-08-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra 
räntenivån. 
Något marknadsvärde för dessa har inte upptagits i balansräkningen. 
Den genomsnittliga totala räntesatsen för per 2019-08-31 uppgick till 2,25%,
kapitalbindningstiden uppgick till 2,40 år och räntebindningstiden till 1,39 år.

Koncernen Staden

Not 8 Extraordinära poster (tkr)

1908 1808 1908 1808

A
B
C
Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)

1908 1808 1908 1808

A
B
C
Summa jämförelsestörande poster 0 0 0 0

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Not 10 Immateriella tillgångar

1908 1812 1908 1812

Anskaffningsvärde 302
Ackumulerade avskrivningar -291
Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar 11 0 0 0

Redovisat värde vid årets början 51
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar -40
Övriga förändringar
Summa immateriella tillgångar 11 0 0 0

Koncernen Staden
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

1908 1812 1908 1812

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 491 554 1 144 128 1 133 607 1 080 329
Ackumulerade avskrivningar -443 418 -358 712 -366 528 -343 658
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 1 048 136 785 416 767 079 736 671

Redovisat värde vid årets början 959 188 778 909 736 671 728 842
Investeringar 116 913 41 522 53 453 41 522
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -27 791 -35 015 -22 871 -33 693
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar -174 -174
Summa materiella anläggningstillgångar 1 048 136 785 416 767 079 736 671

Specifikation av fastigheter 1908 1812 1908 1812

Förvaltningsfastigheter 27 782 28 703 27 782 28 703
Kommunala fastigheter 14 895 14 757 14 895 14 757
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 245 180 250 181 245 180 250 181
Sociala fastigheter 94 578 97 019 94 578 97 019
Förskolor 40 609 42 902 40 609 42 902
Hamnanläggningar 11 380 11 437 11 380 11 437
Gator och vägar 41 351 41 548 41 351 41 548
Idrottsanläggningar 105 191 107 770 105 191 107 770
Friluftsanläggningar 12 960 10 539 12 960 10 540
Smeden 39 445 39 173 -
Vasavägen 5 393 -
Mark 101 486 101 956 97 776 97 776
Pågående investering 75 377 34 038 75 377 34 038
Roslagsvatten 176 989
Roslagsvatten pågående arbete 60 913
Summa 1 048 136 785 416 767 079 736 671

Maskiner och inventarier 1908 1812 1908 1812

Anskaffningsvärde 98 435 89 681 91 239 89 552
Ackumulerade avskrivningar -79 973 -71 938 -74 720 -71 891
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 18 462 17 743 16 519 17 661

Redovisat värde vid årets början 19 490 17 657 17 661 17 549
Investeringar 2 550 4 483 1 905 4 483
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -225 -225
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -3 578 -4 172 -3 047 -4 146
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Summa materiella anläggningstillgångar 18 462 17 743 16 519 17 661

Övriga materiella anläggningstillgångar 1908 1812 1908 1812

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Koncernen Staden
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

1908 1812 1908 1812

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 2 035 2 035 2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 3 001 3 001 3 001 3 001
AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49 49 49 49
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr 42 42 42 42
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt - - 37 270 37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt 6 216 6 216 6 216
Kommuninvest 1 andel 7 441 6 970 7 441 6 970
Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 2 000 2 000 2 000
Långfristig fordran koncernbolag 700 - 13 130 13 130
Bostadsrätter 2 st 814 814 814 814
Roslagsvatten finansiell leasing 445
Roslagsvatten långfristig fordran 673
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 425 15 955 73 042 72 571

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)

1908 1812 1908 1812

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Not 14 Förråd m.m. (tkr)

1908 1812 1908 1812

Exploateringsfastigheter 915 851 915 851
Roslagsvatten lager 96
Summa förråd m.m. 1 011 851 915 851

Koncernen Staden

Not 15 Fordringar (tkr)

1908 1812 1908 1812

Kundfordringar inkl osäkra fordringar 8 544 8 204 4 257 8 058
Statsbidragsfordringar
Fordran kommunal fastighetsavgift 19 651 18 285 19 651 18 285
Skattefordringar 3 632 5 281 3 875 5 674
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 23 525 4 160 12 051 4 327
Övriga kortfristiga fordringar 3 152 38 -186 38
Summa fordringar 58 504 35 968 39 648 36 382

Koncernen Staden

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)

1908 1812 1908 1812

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Not 17 Kassa bank (tkr)

1908 1812 1908 1812

Bank 35 253 47 920 23 178 45 016
Summa kassa bank 35 253 47 920 23 178 45 016

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Not 18 Eget kapital (tkr)

1908 1812 1908 1812

Ingående eget kapital 326 000 295 073 315 303 300 696
Uppskrivningsfond Kommuninvest 6 893 6 422 6 893 6 422
Periodens resultat 28 262 14 151 23 957 14 607
Summa eget kapital 361 155 315 646 346 153 321 725

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)

1908 1812 1908 1812

Avsättning för pensioner 57 237 49 557 57 237 49 557
Löneskatt på pensioner 13 886 12 023 13 886 12 023
Summa avsättningar osv. 71 123 61 580 71 123 61 580

Not 20 Övriga avsättningar (tkr)

 1908 1812 1908 1812

Roslagsvatten öv avsättningar 4 490

Summa 4 490 0 0 0

Koncernen Staden

Koncernen Staden

Koncernen Staden
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Not 21 Långfristiga skulder (tkr)

1908 1812 1908 1812

Lån i banker och kreditinstitut 404 739 380 000 380 000 380 000
Handpenning för exploateringsmark 23 552 23 552 23 552 23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld 112 571
Summa långfristiga skulder 540 862 403 552 403 552 403 552

Koncernen Staden

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)

1908 1812 1908 1812

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder 31 523 54 491 28 838 54 017
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 179 5 548 5 732 5 548
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 9 409 12 276 9 409 12 276
Semesterlöneskuld 13 885 16 564 13 885 16 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 395 10 563 21 416 10 257
Övriga kortfristiga skulder 117 767 23 634 20 274 23 634
Summa kortfristiga skulder 206 158 123 076 99 554 122 296

Koncernen Staden

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

1908 1812 1908 1812

Ansvarsförbindelse 112 234 112 072 112 234 112 072
Storstockholms brandförsvar 2 575 2 575 2 575 2 575
Löneskatt på pensionsförpliktelser 27 853 27 813 27 853 27 813
Summa pensionsförpliktelser 142 662 142 460 142 662 142 460

Koncernen Staden

Not 25 Borgensåtagande (tkr)

1908 1812 1908 1812

Vaxholmsvatten AB 97 984 97 984 97 984 97 984
Roslagsvatten AB 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa 99 984 99 984 99 984 99 984

Koncernen Staden
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Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

Delårsrapporten 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.  

Skuldförda investeringsinkomster 

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.  

För övriga tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2018. 

Ändrade redovisningsprinciper 

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

Redovisning av verkligt värde av finansiella instrument 

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. 

 

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 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 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 medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. 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 2019-06-30
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457,5 miljarder kronor 
och totala tillgångar till 455,1 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 457,3 miljoner kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 454,5 miljoner kronor. 

74



 

 

 

 

 

 

 

 

Tertialbokslut 2- 2019 
Kommunstyrelsen 

 

 

  

75



Kommunstyrelsen, Tertialbokslut 2- 2019 2(11) 

Innehållsförteckning 

1 Ansvar och uppdrag .................................................................... 3 

2 Mål och måluppfyllelse ............................................................... 4 

2.1 Kvalitet ............................................................................................................ 4 

2.2 Livsmiljö .......................................................................................................... 7 

2.3 Ekonomi .......................................................................................................... 9 

3 Driftbudget ............................................................................... 10 

4 Investeringar ............................................................................ 11 

 

  

76



Kommunstyrelsen, Tertialbokslut 2- 2019 3(11) 

1 Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär 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. 

77



Kommunstyrelsen, Tertialbokslut 2- 2019 4(11) 

2 Mål och måluppfyllelse 

2.1 Kvalitet 

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

Nämndens mål: 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god service. Dialogen med 
medborgare, medarbetare och övriga ska präglas av öppenhet. Tillgängligheten till tjänster och 
service ska vara hög och kommunen ska i ökad utsträckning erbjuda e-tjänster. 

Analys 

Reviderade styrdokument och utbildningsinsatser 

Under 2019 har flera av de viktigaste politiska styrdokumenten uppdaterats, såsom 
kommunfullmäktiges arbetsordning samt kommunstyrelsens och samtliga nämnders reglementen. I 
huvudsak gjordes revideringar utifrån ny lagstiftning och rekommendationer från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). De reviderade styrdokumenten fastställdes av kommunfullmäktige i februari. 
Uppdatering av kansliets sidor på stadens webbsida pågår och nya sidor med information till de 
förtroendevalda i Vaxholm är under framtagande. 

Med anledning av den nya mandatperioden har kommunledningskontoret jobbat aktivt med 
informations- och utbildningsinsatser för de förtroendevalda. Relevant litteratur har köpts in, 
informationsfoldrar har tagits fram samt en större utbildningshelg för samtliga förtroendevalda i 
staden har genomförts. En utbildning i sammanträdesteknik har även genomförts i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde i april där samtliga förtroendevalda var inbjudna. 

Arbete mot ökad tillgänglighet och service 

Stadens deltagande i nationella projekt för att hålla den digitala plattformen modern och tillgänglig 
för verksamheten och medborgarna fortsätter. Antagna lagar, regler och förordningar som berör den 
digitala utvecklingen har identifierats och arbete har påbörjats för att uppnå dess krav. Under året 
har också arbetet fortsatt för att utveckla det interna och externa e-tjänsteutbudet samt staden 
kundtjänstsystem. E-tjänsteutbudet har utökats till cirka 70 stycken e-tjänster. Ett fortsatt arbete 
med att kartläggning och förbättring av processer inom området sker kontinuerligt. 

IT- och serviceenheten har påbörjat planering för "Kontaktcenter light" tillsammans med stadens 
verksamheter. Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom 
att besvara allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. 

Digital utrustning på Blynäsviken har installerats och är i bruk. Därmed är all digital utrustning och 
fiber borttagen från Norrbergets område. Upprustning av Rådhusets sammanträdesrum, allmänna 
utrymmen och gamla politikerrummet har påbörjats vilket bland annat innebär en moderniserad 
digital miljö. 

För att öka uppmärksamheten för den externa webbsidans rika informationsflöde, förenkla och korta 
vägarna till ofta efterfrågad information och samtidigt möta behovet av enkla kontaktvägar till 
kommunens verksamheter genomför kommunikationsenheten 2019-2020 ett arbete med webbens 
startsida, genvägar, kontaktuppgifter och mobilnavigeringen. 

Kommunledningskontoret har i samråd med stadens dataskyddsombud införskaffat en extern 
webbutbildning kring GDPR för att stärka kunskapsnivån bland stadens medarbetare inom området. 
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Webbutbildningen kommer finnas tillgänglig under hela året och har i ett första skede skickats ut till 
samtliga medarbetare i kommunhuset och kommer senare även kunna erbjudas till övriga 
medarbetare i staden. 

Vaxholms stads varumärke och värdegrund 

Vaxholms stads ledningsgrupp har under de senaste åren jobbat aktivt med kommunens varumärke, 
där tillgänglighet och bemötande är några av de tongivande områdena. Ett av huvudmålen i detta 
arbete för 2019 har varit att ta fram en gemensam värdegrund som ska gälla som en kompass för 
hela Vaxholms stad i både interna och externa möten och samarbeten. Värdegrunden ska skapa 
intern tydlighet och förståelse och bidra till ett gemensamt fokus på det viktiga arbetet med 
tillgänglighet och bemötande. Värdeorden samspel, engagemang och respekt (SER) har tagits fram i 
samverkan med alla medarbetare i staden. Dessa lanserades i maj då samtliga medarbetare var 
inbjudna till en gemensam värdegrundsdag. Dagen var starten för ett arbete som under kommande 
år på olika sätt kommer att involvera och engagera samtliga medarbetare. Att hålla värdegrunden 
levande och känd och involvera värdegrunden i det dagliga arbetet inom samtliga förvaltningar är ett 
av målen och ska stärka invånares upplevelse av och förtroende för Vaxholms stad. 

Som en del i det långsiktiga värdegrundsarbetet har kommunledningskontoret tagit fram filmer, 
presentationsmaterial, grafiskt manér och profilprodukter som blir en del i att hålla 
värdegrundsarbetet levande. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  

Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår och 
kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 
viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 

Processorienterat arbetssätt 

Sedan hösten 2018 har Vaxholms stad arbetat med processorientering som ett verktyg och 
arbetssätt inom verksamhetsutveckling. Detta innebär att verksamhetens identifierade och 
fastställda processer är utgångspunkter för att betrakta, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten 
med invånaren/mottagaren i fokus. Under 2019 har flera nya processer publicerats på intranätet som 
stöd för medarbetare och utbildning har genomförts. Projektet med processbaserade 
dokumenthanteringsplaner har fortsatt enligt plan. Genomgång av kommunstyrelsens processer och 
handlingstyper är nu i princip klar och arbetet fortgår under hösten med genomgång av 
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 

Myndighetsutövning och service gentemot företag 

Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat mäts varje år genom en enkätundersökning som är en 
kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får 
i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, 
bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden och frågorna berör service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning av kommunernas 
service, vilket ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).Vaxholms stad hade målet att NKI 
skulle uppgå till 70 i 2018 års mätning. Resultatet blev 60, vilket är sämre än 2017 då resultatet var 
69. Orsaken till försämringen kommer att analyseras vidare och en åtgärdsplan ska tas fram. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
67%   

33%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T2 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46 56  55  

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 38  40  

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 69 60  70  

Nämndens mål: 

Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att arbeta, leva och bo på samma plats. Det ska finnas en 
balans mellan grönska och bebyggelse. Tätortsnära natur ska ge möjlighet till rekreation och en god 
livsmiljö. Stadsrum och parker ska ge möjligheter till möten mellan människor. 

Analys 

En god stadsmiljö förbättrar både kvalitet och livsmiljö för invånarna. Under 2019 arbetar 
förvaltningen med att förbättra tillgången till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för 
oskyddade trafikanter, bland annat genom projektering av en gång- och cykelväg längs Rindövägen 
och i projektet "Säkra skolvägar". Arbete pågår också för att, tillsammans med Roslagsvatten, 
förbättra nuvarande återvinningscentral på Vaxön. 

I slutet av 2018 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040. Arbetet 
med att ta fram den pågår i samverkan med framtagandet av en ny hållbarhetsstrategi. För att hålla 
invånarna informerade om projekten och ge dem möjlighet att lämna synpunkter på den planerade 
utvecklingen i Vaxholm, har en omfattande webb-enkät med stor svarsfrekvens gjorts. Det har också 
hållits ett dialogmöte, ett så kallat "Open space-möte" och en cykelturné har under sommaren gjorts 
på öarna runt om i Vaxholm. 

Arbete pågår också med att aktualisera kommunens VA-plan och revidera dagvattenstrategin, för att 
förtydliga för invånarna var och när utbyggnad kommer att ske. 

För att bedöma tillgången till grönytor, har förvaltningen gjort en klassning av kommunens grönytor 
och beräkningar görs av hur många bostäder i nya detaljplaner som har närhet till dessa. 

Prognosen för året är att vi når målnivån för NRI men att vi inte riktigt når nivån för NRI, Bostäder, 
baserat på föregående års utfall. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T2 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI) 65 68  65  

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51 53  55  
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2.2 Livsmiljö 

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

Nämndens mål: 

Vaxholm är socialt hållbart 

Beskrivning 

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. 

Analys 

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. 

Övergripande hållbarhetsarbete har skett i samband med Vaxholm 2040 och framtagande av en ny 
översiktsplan och en ny hållbarhetsstrategi. Medborgardialoger i form av "Open Space", enkät, 
informationskampanj och cykelturer på öarna har genomförts och över 1200 medborgares 
synpunkter och tankar har inhämtats. Även workshops med politiken och ledningsgrupp har ägt rum 
kring Vaxholm stad kopplat till Agenda 2030. 

Arbetet har fortsatt under 2019 enligt den antagna strategin för social hållbarhet 2016-2020. Fyra 
områden prioriteras: En trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och hälsofrämjande 
förutsättningar. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och 
medborgarlöfte. En ny övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp har startats och samordnas av 
hållbarhetschef. Gruppen som består av bland annat fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, 
socialförvaltning och larmassistans syftar till att stämma av den gemensamma lägesbilden och lyfta 
eventuella orosmoment för åtgärder. 

Det drogförebyggande arbetat fortgår i nära samverkan med Ungdomsstöd och ungdomssamordnare 
och nattvandring sker kontinuerligt. 

Föräldrastödet inom nätverket Familjecentrum fortgår med bra deltagande på 
föräldrastödsutbildningar och föräldraaktiviteter. 

Hälsofrämjande insatser fortgår med lyckad genomförd skolavslutning, FEAST, fortsatta insatser inom 
preventionsåret (förebyggande insatser för högstadieelever) och arbetet med stadens idrottsstrategi 
Vaxholm i rörelse har fortgått. Nära samverkan med Stockholms idrottsförbund sker och flera 
insatser har genomförts tillsammans med idrottsföreningarna, bland annat en frukostföreläsning och 
en nätverksträff. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T2 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78  75  

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor 73 75  75  

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män 80 81  75  

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 4 3,1  5  
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Nämndens mål: 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

Beskrivning 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet 
och de globala hållbarhetsmålen. 

Analys 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet 
och de globala hållbarhetsmålen. 

Arbetet med ekologisk hållbarhet innebär många stora områden inom livsmiljö. Indikatorerna som 
mäter måluppfyllelse är kopplade till några av dessa. 

Enskilda avlopp som kartläggs och godkänns av Vaxholms miljö- och hälsoskyddskontor är en 
punktkälla av flera som påverkar Vaxholms vattenförekomster. Andra punktkällor är bland annat 
dagvatten, reningsverket för avloppsvatten samt atmosfärisk deposition. En ny dagvattenstrategi har 
tagits fram och kommer att antas under hösten 2019. Den kommer att vägleda arbetet med 
dagvattenhanteringen framöver. 

Matavfallsinsamlingen är en fraktion i avfallshanteringen där maten sorteras ut och används för 
biogasframställning. Samtidigt arbetar de pedagogiska enheterna med det globala målet om att 
minska matsvinnet. 

Vaxholms utsläpp visar hur läget ser ut. Tillsammans med andra kommuner i länet behövs stora 
minskningar ske fram till 2040, då nationen ska vara fossilfri. Vaxholms kommun har inte rådighet 
men staden informerar och kommunicerar frågan. Under året har en webbsida om hållbar livsstil 
tagits fram, där alla våra invånare kan hitta möjligheter som passar de egna valen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T2 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 

70% 75%  70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 31 30  32  

 Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,7  2,6  
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2.3 Ekonomi 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T2 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -16,1% -7,1% 4,1% 0%  
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3 Driftbudget 

  

Driftredovisning 
- verksamhet (mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos- 
avvikelse 

helår 

Bokslut   
jan-aug 

2018 

Politisk verksamhet -3,6 -3,7 0,1 -5,6 -5,6 0,0 -3,1 

Fysisk och teknisk 
planering 

-8,3 -8,0 -0,3 -12,4 -12,1 -0,3 -8,3 

Räddningstjänst & 
samhällsskydd 

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

Ledning, stöd & service -30,7 -32,7 2,0 -49,8 -49,1 -0,7 -27,3 

Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd 

-1,3 -1,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,3 

Överförmyndarnämnden -0,5 -0,8 0,3 -1,3 -1,3 0,0 -0,5 

Årets resultat -48,4 -50,4 2,1 -76,8 -75,8 -1,0 -44,7 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor fram till augusti månad. 
Prognosen pekar däremot på ett underskott vid årets slut. Underskottet i prognosen beror dels på ej 
budgeterade advokatkostnader som staden har till följd av tvisten med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall samt utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola. Underskottet dämpas med 
hjälp av överskott i övriga verksamheter men det räcker inte hela vägen. 
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4 Investeringar 

  

Löpande 
investeringar (mnkr) 

Bokslut jan-aug Prognos helår Budget helår 
Prognos- avvikelse 

helår 

Kommunstyrelsen     

Inventarier 0,0 0,0 -0,2 0,2 

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

Digital utveckling/E-
tjänsteplattform 

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

Miljöbil 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Gym -1,2 -1,1 -1,0 -0,1 

GC-vägar 0,0 -0,1 -2,0 1,9 

Rådhuset 0,0 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Uppvärmd läktare 
ishall 

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

Övrigt 0,0 0,0 -5,4 5,4 

Summa -4,2 -5,8 -16,7 10,9 
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Sammanfattning
Vi har av Vaxholm stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt
granska delårsrapporten per 2019-08-31. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2019.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas
bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna
underlag för sin bedömning.

Delårsrapporten

Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den
kommunala bokförings- och redovisningslagen och god
redovisningssed.

Resultat och prognos

Stadens resultat för delåret uppgår till 24,0 mkr, vilket är 7,4 mkr
lägre än samma period förra året. Det beror främst på att
verksamhetens nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkterna
och generella statsbidrag och utjämning gör.

Stadens prognos för helåret uppgår till 17,8 mkr. Historiskt sett är
det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår
och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över
året.

Vår bedömning är att kommunen utifrån sitt prognostiserade
resultat kommer att klara balanskravet.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår

bedömning är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att
uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet
kommer att uppnås för helåret 2019.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av
fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019
då de flesta nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.

Västerås 2019-10-17

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Rekommendationer
Innehåll i delårsrapport

Vi rekommenderar att kommunen ser över vilka förändringar som
den nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslag, och
rekommendationer innebär för kommunen.

Redovisningsprinciper

Då det har kommit en ny lag, kommunal bokförings- och
redovisningslag, och nya rekommendationer från RKR (Rådet för
kommunal redovisning) rekommenderar vi att staden går igenom
sina redovisningsprinciper till årsredovisningen för att säkerställa
att staden följer den nya lagen och rekommendationerna och att
de principer de använder finns med i årsredovisningen.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är
finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi
rekommenderar att staden ser över det till årsredovisningen.

Drift- och investeringsredovisning

En förändring mot tidigare lagstiftning är att investerings- och
driftredovisningen numera ska redovisas som egna rapporter och
inte längre ingå i förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar till
kommande år att investerings- och driftredovisningen flyttas från
förvaltningsberättelsen till en egen rapport.

Balansräkningen

Vi rekommenderar att kommunen gör en genomgång av
skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade.
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt
granska delårsrapporten för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att
granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin
bedömning.

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att
kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Det är även den rapport som faller inom ramen
för denna period som ska behandlas av Kommunfullmäktige och
som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i
revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Kommunala bokförings- och redovisningslagen (2018:597),
började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med
kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag
och god redovisningssed i kommuner och landsting

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige

Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKL och Skyrev. Det innebär att vi planerat och
genomfört den översiktliga granskningen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål. En
översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i
huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och
riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel
(bedömda eller konstaterade) i delårsrapporten och i vår
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen
över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga
handlingar, t ex förskingring.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och
redovisningslag (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL

 Interna regelverk och instruktioner

 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
av Kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive 
delårsrapporten

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 
med de av fullmäktige beslutade målen

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet 
med tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
delårsrapporten.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av delårs-
rapporten bedömt att uppdragen från fullmäktige är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt
11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av
Kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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Innehåll i delårsrapport
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag 13 kap 2 § ska
delårsrapporten innehålla resultaträkning, balansräkning och en
förenklad förvaltningsberättelse.

I enlighet med RKRs rekommendation 17 Delårsrapport ska en
delårsrapport även innehålla en samlad – men översiktlig –
beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet.

Förenklad förvaltningsberättelse

RKR R 17 Delårsrapport har med att den förenklade förvaltnings-
berättelsen ska innehålla följande avsnitt:

 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 
delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten 
upprättas.

 Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende 
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 
hushållning.

 En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den 
budget som fastställts för den löpande verksamheten.

 En bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen.

Noter

RKR R 17 Delårsrapport skriver vidare att en delårsrapport ska
innehålla upplysningar i not om:

 att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen

 säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat 
verksamheten

 karaktären och storleken på jämförelsestörande och 
extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, 
eget kapital och resultat

 effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har 
redovisats under tidigare räkenskapsår, om de har en väsentlig 
effekt på den aktuella rapportperioden

 förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter 
räkenskapsårets början  

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi
har inte granskat nämndvis redovisning.

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt är
utformad enligt RKR R17 Delårsrapport.

Vi rekommenderar att kommunen ser över vilka förändringar som
den nya lagen, kommunal bokförings- och redovisningslag, och
rekommendationer innebär för kommunen.
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Redovisningsprinciper
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper”
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med kommunal bokförings- och
redovisningslag och Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig
avstämning av kommunens delårsrapport mot Rådet för
kommunal redovisnings gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att staden i
huvudsak efterlever kommunal bokförings- och redovisningslag
och följer RKRs rekommendationer.

En princip som har ändrats är redovisning av verkligt värde av
vissa finansiella instrument. Vår översiktliga granskning visar på
att staden inte har värderat sina finansiella placeringar till verkligt
värde. Det är bokfört en skuldpost i balansräkningen så
nettoredovisas dessa poster blir det verkligt värde. Påverkan vid
delårsbokslutet är att balansomslutningen är högre, vilket kan
påverka vissa nyckeltal. Staden kommer se över detta till
årsbokslutet.

Då det har kommit en ny lag, kommunal bokförings- och
redovisningslag, och nya rekommendationer från RKR (Rådet för
kommunal redovisning) rekommenderar vi att staden går igenom
sina redovisningsprinciper till årsredovisningen för att säkerställa
att staden följer den nya lagen och rekommendationerna och att
de principer de använder finns med i årsredovisningen.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är
finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi
rekommenderar att staden ser över det till årsredovisningen.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall
upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vaxholm Stads använder Stratsys för uppföljning.

Vi har granskat om: 

 Kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Kommunen har gjort uttalande om målen kommer att uppnås 
på helår.

 Det finns avvikelser att det finns en beskrivning av åtgärds-
förslag. 

Kommentar

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår

bedömning är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att
uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet
kommer att uppnås för helåret 2019.

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av
fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019
då de flesta nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.
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Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Prognostiserad måluppfyllelse

enligt delårsrapport

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ

0 mnkr 11,4 mnkr Stadens bedömning är att målet är
på väg att uppfyllas.

Resultat i procent av skatteintäkterna 
ska uppgå till minst 2,5 procent

2,5% 5,3% Stadens bedömning är att målet
kommer att uppnås.

Soliditeten för kommunkoncernen ska 
inte understiga 30 procent

30% 30,5% Stadens bedömning är att målet är
på väg att uppfyllas.

Kommentar

Ekonomimålet är en sammanvägd bedömning av de tre kommungemensamma nyckeltalen.

Det finns ingenting som har framkommit i vår översiktliga granskning som ger anledning att ifrågasätta stadens prognoser och
bedömningar.

I analysen av målet ”Budgetavvikelsen ska inte vara negativ” framgår det att budgetavvikelsen enligt prognosen uppgår till 3,5 mkr. I
analysen för målet ”Soliditet för kommunkoncernen ska inte understiga 30%” framgår det att staden enbart har viss kontroll över
Roslagsvatten och till kommande år bör soliditeten ändras tillbaka till att enbart omfatta stadens soliditet. Målet ”Resultatet i procent av
skatteintäkter ska uppgå till minst 2,5%” bedömer vi precis som staden att de kommer uppnå för helåret.

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Vår bedömning

är att det är ett av de tre finansiella mål kommer att uppnås för helåret och för två mål är det osäkert om målet kommer att uppnås för
helåret 2019.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall
upprättas. Dessa mål skall följas upp och kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vaxholms stad har förutom målområdet Ekonomi två ytterligare målområden: Kvalitet och Livsmiljö.

Vår bedömning är att det inte går att bedöma om de av fullmäktige beslutade målen kommer att uppnås för helåret 2019 då de flesta
nyckeltalen bygger på prognoser som inte redovisas.

Utdrag från delårsrapporten, visar prognosen för helåret
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund
möjlighet att använda sig av de nya reglerna om
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras.
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

 Kommunen uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunen avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 
ska ske

Kommentar

Staden redovisar en avstämning av balanskravet enligt
kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I delårsrapporten står
det att stadens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till
17,8 mkr. Staden har inga tidigare underskott att återställa.

Staden har inte gjort någon avsättning till RUR. 

Vår bedömning är att staden kommer att klara balanskravet för
helåret.
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Resultaträkning

Kommentar

Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen gällande
prognostiserade resultatet och vi bedömer att
resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av
årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och
utgör specifikationer av resultaträkningens poster.

Skillnaden mellan prognos och utfall per 31 augusti ska
förklaras under cykliska skillnader, se RKR R17.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar delårets samtliga 

externa intäkter och kostnader 
 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Belopp i tkr Budget Prognos 31-aug 31-aug 31-aug 31-aug

helår helår 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -651,1 -654,1 -424,8 -397,9 -419,5 -397,2

Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter och statsbidrag 680,3 679,8 453,9 432,7 453,9 432,7

Verksamhetens resultat 29,2 25,7 29,1 34,8 -419,5 -397,2

Finansnetto (inkl pensionsförvaltning) -9,4 -7,9 -5,1 -3,5 -5,9 -3,8

Resultat efter finansiella poster 19,8 17,8 24,0 31,3 28,5 31,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 19,8 17,8 24,0 31,3 28,4 31,5

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 2,9% 2,6% 5,3% 7,2% 6,26% 7,28%

Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, % -97,1% -97,4% -94,7% -92,8% -93,7% -92,7%

Kommunen Kommunkoncernen
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Driftredovisning
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en
översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning.

Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 
bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 
redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att driftredovisningen
numera ska redovisas som en egen del och inte längre ingå i
förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar till kommande år att
staden strukturerar om sina rapporter så att driftredovisningen blir
en egen rapport.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en
översiktlig beskrivning av kommunens driftredovisning.

Vi bedömer att driftredovisningen utifrån ovanstående genom-
gång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska
förhållanden.
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Investeringsredovisning
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en 
översiktlig beskrivning av kommunens investeringsredovisning. 

Vi har granskat att: 

 Investeringsredovisningen visar kommunens totala 
investeringsverksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 
redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 
balansräkning och kassaflödesanalys 

 Jämförelse med tidigare år görs 

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats 
och kommenterats 

Kommentar

En förändring mot tidigare lagstiftning är att
investeringsredovisningen numera ska redovisas som en egen del
och inte längre ingå i förvaltningsberättelsen. Vi rekommenderar
till kommande år att investeringsredovisningen flyttas från
förvaltningsberättelsen till en egen rapport.

Enligt RKR R17 Delårsrapport ska delårsrapporten innehålla en
översiktlig beskrivning av kommunens investeringsredovisning.

Vi bedömer att investeringsredovisningen utifrån ovanstående
genomgång i all väsentlighet ger en rättvisande bild av faktiska
förhållanden.
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Balansräkning

Kommentar

Vi noterar att det i balansräkningen finns mindre poster som
utgörs av skuldförda intäkter. Vi är tveksamma till om alla dessa
poster verkligen har en motpart och att det finns en legal
förpliktelse. Vi rekommenderar därför att staden gör en
genomgång av dessa skuldkonton för att säkerställa att
intäkterna är rätt periodiserade.

Vår översiktliga granskning visar på att staden inte har värderat
sina finansiella placeringar till verkligt värde. Det finns en
bokförd skuldpost i balansräkningen så nettoredovisas dessa
poster blir det verkligt värde. Det som påverkas är
balansomslutningen som i sin tur påverkar nyckeltal. Staden
kommer se över detta till årsbokslutet.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget
kapital.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital
på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen.
Vi har granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, 

tillhör kommunen och är fullständigt redovisade och rätt 
periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt 
principerna i LKBR

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Belopp i tkr 31-aug 31-aug 31-dec 31-aug 31-aug
2019 2018 2018 2019 2018

Balansomslutning 920,3 947,4 909,2 1 183,8 903,9
Redovisat eget kapital 346,2 338,5 321,7 361,2 315,6
Ansvarsförbindelse 142,7 142,5 570 248,0 142,7 142,5
Eget kapital inkl ansvarsförbindelse 203,5 196,0 -569 926,3 218,5 173,1
Redovisad soliditet 37,6% 35,7% 35,4% 30,5% 34,9%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 22,1% 20,7% -62684,4% 18,5% 19,2%

Omsättningstillgångar 63,7 133,8 82,4 94,8 84,9
Avsättningar 71,1 48,8 61,6 75,6 61,6
Långfristiga skulder 403,5 474,1 403,6 540,9 403,6
Kortfristiga skulder 99,5 86,0 122,3 206,1 123,1
Balanslikviditet 64,0% 155,6% 67,4% 46,0% 69,0%

Kommunen Kommunkoncernen
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Kassaflödesanalys
Det finns varken i lagrum eller i rekommendationer att en kommun
behöver redovisa kassaflödet i sin delårsrapport.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.

Vaxholms stad har valt att ha med kassaflödet i sin delårsrapport.

Vi har granskat att:

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av delårsrapporten.

Kommentar

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13
Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar stadens
finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har
upprättats i enlighet med gällande rekommendation samt
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i
årsredovisningen.

Staden Kommunkoncernen

Sammanställning

kassaflödesanalys
2019 2018 2019 2018

Löpande verksamheten 34,1 76,3 41,7 78
Investeringsverksamheten -55,9 -44,7 -71,8 -47,2
Finaniseringsverksamheten 0 -62,9 -3,2 -62,9
Periodens kassaflöde -21,8 -31,3 -33,3 -32,1

Likvida medel vid årets början 45 76,3 68,6 80
Likvida medel vid årets slut 23,2 45 35,3 47,9
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Sammanställda räkenskaper
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra
om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att
de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt
eftersom det är fullmäktige måls för hela kommunkoncernen som
ska bedömas.

Kommentar

Vi ser mycket positivt på att kommunen väljer att redovisa
kommunkoncernen. Kommunen har valt att redovisa en
sammanställd redovisning dock något förenklad avseende
elimineringar. Vi har inte granskat elimineringar eller koncernen
utan bara rimlighetsbedömt den mot tidigare år och årets resultat.

De sammanställda räkenskaperna är grundade på både icke
reviderade periodbokslut och reviderade periodbokslut. Vilket kan
innebära en risk för fel i den sammanställda redovisningen om
riktigheten i rapporterande enheters redovisningar inte säkerställts
av styrelser, VD och revisorer.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 134 Skattesats 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar på en skattehöjning med 10 öre för år 2020.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
arbetsutskottets beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 62
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2020, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-09

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 62 Skattesats 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2020, 2019-09-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-09-27

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Skattesats 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2020, 2019-09-27

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/119.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 136 Mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Noteras till protokollet att (M), (WP) samt Peter Lindqvist (-) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. 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 ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de 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.

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till eget budgetförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 64
Mål och budget 2020-2022
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020
Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-09

Änr KS 2019/119.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 64 Mål och budget 2020-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Noteras till protokollet att (WP), (M) samt Peter Lindqvist (-) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

112



Protokoll
2019-10-09

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. 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 ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de 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.

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

Handlingar
Mål och budget 2020-2022

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020

Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Tjänsteutlåtande
2019-10-02

Änr KS 2019/119.049
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Mål och budget 2020-2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2019-10-02

Änr KS 2019/119.049
2 av 3

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. 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 ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de 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.

Handlingar i ärendet
Mål och budget 2020-2022

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020

Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
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Tjänsteutlåtande
2019-10-02

Änr KS 2019/119.049
3 av 3

Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor

Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden 
och nämnderna. 

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, 
vilket utgör plattformen 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. 

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. 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 stadens 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. Nämnden redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat 
om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder det fram till leder de 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. 
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Organisation  

Vaxholms stad styrs av ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan mellan Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande 
organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunövergripande frågor. 
Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för 
att fullmäktiges beslut genomförs. 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 i uppgift att stödja respektive 
nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastställt. 
Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kommunfullmäktige

Social-
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utbildningsnämnd
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Överförmyndarnämnd
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(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Vaxholm 
Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB
Hel- och delägda bolag, 
urval

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 
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Styrning och uppföljning 

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar 
till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och 
utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och resultat 
för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling och 
förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen och 
ambitionerna. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Företagsamhet ska 
uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och bekvämt att pendla och 
kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ.  

Kontinuerlig dialog med invånare är en framgångsnyckel. Engagemang och föreningsliv utvecklar 
och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. 

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar stadens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningsätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom stadens alla 
verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som besöker, 
bor och verkar i Vaxholm.  
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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. 

 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt 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. Styrningen utgår från 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 staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas 
kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 
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Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp 
kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framförallt 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 nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Processledning 
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av 
uppdraget. Det 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. 

 

  

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Politisk inriktning och prioriteringar 

 

 
Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!  
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.  

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och 
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en 
framgångsnyckel.  

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. 
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. 

Ekonomi i balans 
En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. 
Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för 
kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte höjas. 
Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörda kommer 
att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt boende, ishall och 
skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta byggnader vilket är en 
god investering på sikt.  Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska mark och fastighetsköp ska 
genomföras.  

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga  
En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms 
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utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via skolan i 
den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.  

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och föreslå 
åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att revidera stadens 
översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och 
i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd 
för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska 
tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi eftersträvar transparens och en bred förankring 
mellan partier i beslutande församlingar. 

Vaxholm ska vara fossilfritt  
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk 
och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att 
nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk. 
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand 
elfordon köpas in. 

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och 
djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.  

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska förbättra 
våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en 
återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen 
för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning 
och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt 
på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av engångsplast ska fasas ut i egna 
verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra grönområden ska förädlas och bidra till 
biologisk mångfald. Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.  

Vårda och utveckla vår vackra stad  
Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat 
till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och 
förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra 
förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. 

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med 
invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När 
detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. En 
skadeståndsprocess är uteslutet. Alla beslut som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling av 
området ska ske.  

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. 
Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar 
verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 
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påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt. Stadens 
fastigheter ska underhållas och vårdas. 

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att 
verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för 
Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär 
samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att väg 274 
blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet. 

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, 
till exempel Rådhusgatan. 

Fler jobb i Vaxholm  
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag 
kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny näringslivsstrategi ska 
utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka förutsättningarna för företag att 
bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter. Ett bra 
företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar. Möjligheter för fler 
företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas. 

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler 
korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska 
underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha 
behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska kunna 
ha sin arbetsplats i Vaxholm. 

God omsorg och stimulerande verksamheter  
Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i 
ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All omsorg för äldre 
som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket 
god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med 
gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 
hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på 
Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi vill utreda möjligheter för 
seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för 
nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i 
närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.  

Bra start i livet, våra skolor och förskolor 
Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar 
samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för 
föräldrar och barn.  

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och 
fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och 
reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där 
trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, trivsel 
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och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Välfungerande elevhälsa 
med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, 
skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett 
strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas. 

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. 
Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och 
förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs. 
Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och 
kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och 
ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren,-
entreprenörskap är en del av utbildningen-, och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. 
Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans 
organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till 
efterfrågan. 

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö, Resarö och Vaxö skolor 
ska byggas/byggas om efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. 
Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivas på flera ställen i staden.  

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad  
God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara 
trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så 
att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen. 

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare. 

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka 
möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som 
upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och rörelse ska uppmuntras 
genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser. Scouternas 
verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. Ett idrotts- och 
fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv 
för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad lokal busstrafik mellan 
kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika 
platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen samt 
ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. Vi vill 
energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid. Vi 
ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare. 

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten   
Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska 
förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och 
utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed 
Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till 
Bogesunds slott. 
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Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och 
mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka för 
cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra 
skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler och 
lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av 
busshållplatser. 
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsekonomin 
SKL: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, det framgår både av förtroendeindikatorer och 
sysselsättningsstatistiken. SKL 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 stiget till drygt 7 procent. 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.  

 

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser 
I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att 
befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande 
åren. 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 snabbt under den 
kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och 
den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 
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Riksbanken höjer räntan mot slutet av nästa år 
Mot bakgrund av att både Fed och ECB i år sjösatt stimulanser – räntesänkningar i USA och en rad 
åtgärder inom eurozonen tror SKL att Riksbankens nästa räntehöjning ligger längre bort i tiden än 
vad som ges av den senaste reporäntebanan, Riksbankens egen prognos på reporäntan. Riksbanken 
har aviserat en höjning omkring årsskiftet 2019/2020 men SKL tror att det dröjer till slutet av 2020. 
Att KPIF – inflationen ligger kvar inom variationsbandet 1-3 procent och nära 2 procent kommande 
år erbjuder förvissa möjligheten för att ta fortsatta steg mot ett högre ränteläge. Men vikande 
inflationsförväntningar i Sverige samt den återkommande jämförelsen med vad ECB och Fed gör 
bedöms medföra att höjningarna kommande år blir få. Räntehöjningarna kan dock helt utebli, givet 
vikande konjunkturutsikter.  

Kommunernas ekonomi 
Bra men vikande resultat 2018 
Kommunerna redovisade ett resultat på 14 miljarder kronor 2018. Resultatet motsvarar 2,5 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår stora rea- och exploateringsvinser 
på 8,6 miljarder, netto. Justerat för dessa poster uppgår resultatet till 1,0 procent av skatter och 
generella statsbidrag, vilket är för lågt för sektorn som helhet för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till 
varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.  
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Det var 69 kommuner som hade negativt resultat 2018 och 108 kommuner hade ett resultat på 
minst 2 procent av skatter och bidrag. 
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Fortsatt stora investeringar framöver 
År 2018 uppgick investeringarna till 73 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 10 
miljarder, eller 15 procent, jämfört med föregående år. År 2017 var investeringsökningen ännu 
större. I de kommunala budgeterna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå både 2019 och 
2020. Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned utifrån 
det historiska mönstret. Enligt prognosen uppgår investeringarna till 94 miljarder 2023. För åren 
2020-2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent av skatter och generella bidrag.  

 

I en enkät inför Ekonomirapporten, maj 2019 svarade ekonomicheferna i många kommuner att de 
kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor. 
För åren 2019-2022 rör det sig exempelvis om 600 förskolor, 300 grundskolor och 125 särskilda 
boenden, i de drygt 200 kommuner som svarade på enkäten. 

Kostnadsutjämningsutredningen 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 
Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga 
kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till 
finansdepartementet (KS 2019/120.040). Under 2018 fick samtliga kommunerna en preliminär 
beräkning på hur förslaget i den nya utredningen skulle påverka enskilda kommuner ekonomiskt. 
För Vaxholms del innebar det en förlust på -255 kr per invånare vilket motsvarar cirka -3,1 miljoner 
kronor på totalen. Den 1 oktober 2019 publicerade SKL tillsammans med SCB en ny preliminär 
prognos av de ekonomiska effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Den nya prognosen 
innebär en ännu större förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner 
kronor på totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år vilket är en 
stor utmaning med tanke på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven som redan föreligger 
framåt. I förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över 
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ett antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget             
(2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt    
(2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya 
kostnadsutjämningen under november månad. I detta budgetdokument har vi antagit att förslaget 
kommer bifallas av riksdagen och därför räknat med de negativa ekonomiska effekterna i budgeten. 

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019, med positivt 
utfall till stadens fördel. Tingsrättens dom har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten. 
Utfallet av domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi.  

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 beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 
avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får 
prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen. Utfallet av domen kan få ekonomiska 
konsekvenser och påverkan på budgeten. 

Befolkningsprognos 
Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling 
och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en 
viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och 
bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning.  

Befolkningsprognos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Statisticon 12 023 12 108 12 337 12 707 13 184 13 553 13 874 13 941 14 068 

 

Befolkningsprognosen visar antal invånare per den sista december. Vid skatteintäktsberäkningen 
har vi räknat med något färre invånarantal eftersom att det är personer som är folkbokbokförda per 
den 1 november som betalar kommunalskatt i Vaxholms stad. 

Befolkningsprognos 2018       

antal (andel %) 

2026           
antal (andel %) 

Förändring 

antal% 

0–5  760 (6,3%) 903 (6,4%) 18,8% 

6–15 1 815 (15,1%) 1 747 (12,4%) -3,7% 

16–18 512 (4,3%) 538 (3,8%) 5,2% 

19–64  6 470 (53,8%) 7 611 (54,1%) 17,6% 

65–79  2 026 (16,9%) 2 278 (16,2%) 12,4% 

80+ 440 (3,7%) 990 (7,0%) 125,1% 

Summa 12 023 14 068 17,0% 
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Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjuk vården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står 
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. 
Eftersom att alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets 
befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala 
befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 
6–15 år.  

Lokalbehov 
En övergripande analys av befolkningsprognosens effekter på lokalbehovet har genomförts av 
kommunledningskontoret. Den övergripande analysen indikerar att vissa planerade byggnationer i 
den långsiktiga investeringsplanen inom skola och förskola inte behövs för att säkerställa platser för 
stadens barn och elever. Risken med överkapacitet i stadens lokalbestånd är att större andel av 
grundbeloppet per barn och elev går till att täcka det fasta lokalkostnader istället för att skapa 
verksamhetsnytta. Barn- och utbildningsnämnden signalerar redan idag på svårigheter att uppnå en 
budget i balans i områden med vikande barn- och elevantal. Med detta som bakgrund ges 
uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att utreda behovet av att ersätta Båten samt att 
utreda en mindre skola på Rindö. 

Lön- och prisutveckling 
Löneavtalet för 2020 är inte klart och märket är inte känt för de kommande åren. Märket de senaste 
åren har legat mellan 2,0%-2,3%. Löneuppräkningen som har använts i budgetberäkningen är 
enbart ett antagande om att löneutvecklingen kommer att följa KPI vilket kan förändras beroende 
på olika faktorer i lönerevisionsprocessen.  Prisutvecklingen baseras på SKL:s prognos för KPI. Den 
totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av de två antagna måtten. Samtliga nämnder 
förutom socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% per år fram till 2026. Socialnämnden 
har ett effektiviseringsuppdrag på -1% fram till 2021 och därefter utgår effektiviseringsuppdragen. 
Däremot har socialnämnden ett dolt effektiviseringsuppdrag från 2022 och framåt med anledning 
av att andelen äldre blir fler i befolkningen. Från 2023 och framåt har en grov uppskattning gjorts 
över lön- och prisuppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet.  

Lön- och prisutveckling 2020 2021 2022 

Lön 2,40% 2,50% 2,60% 

KPI 1,90% 2,10% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,15% 2,30% 2,55% 

 
Effektiviseringsuppdrag 2020 2021 2022 

Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% (0,0%) 
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Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger 
på 2,3% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

Taxor och avgifter 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal 
verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå 
som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är 
en del av nämndernas arbete med mål och budget. 

Stadens taxor 
Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. Nämndernas 
taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 
Inga förslag på förändringar. 

Kommunstyrelsen 
Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sänkning av kulturskolans avgifter som kommer att införas stegvis under de närmaste åren.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa 
punkter. Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. 
Indexuppräkningar av relevanta taxor är genomförda. 

- Förtydligande om vilka som får nyttoparkeringstillstånd. 
- Ytterligare rum till uthyrning i Rådhuset. 
- Förtydligande och information om tillfällig angöring i Gästhamnen. 

 
Socialnämnden 
Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de 
enskilda egenavgifterna per insats.  Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för larm 
samt kostnad för att inte återlämna inom rimlig tid. 

Stadsbyggnadsnämnden 
I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande 
om hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid 
årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, 
anmälans- och förhandsbeskedsärenden. 
I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd 
av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta. 

 
- Information om hur avgiftsbestämd taxa tas ut och vad som gäller vid reducering. 
- Förtydligande om hur arean bestäms. 
- Förtydligande om hur avgiften ska betalas och att ränta tillkommer efter förfallodag. 
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- Ny punkt om vad som ingår i avgiften för lov. 
- Ny punkt om tidsbegränsande lov. 
- Ny punkt om övergångsbestämmelser mellan olika lagstiftningar. 
- Ny punkt gällande överklagande. 
- Förändrad taxa om bygglov gällande byggnader över 4000kvm och ändringar som inte 

bedöms som tillbyggnad. 
- Förändrade taxor för kartframställning, mät och GIS-uppdrag. 

 

Externa taxor 

Vaxholmsvatten 
Förslag på oförändrad avfallstaxa och ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 5% från 
den 1 januari 2020.  

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 

 
Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

- Livsmedelstaxa 2017 
- Miljöbalkstaxa 2017 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 

 

Storstockholms brandförsvar 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

- Taxa för tillstånd 2017 
- Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017 

 
Taxor som revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 

 

Digitalisering2 
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Nya 
tekniker utvecklas och det sker omvälvande förändringar i samhället. 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 förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning. 

                                                           
2 De stycken som beskriver förutsättningar på sid 21-23 bygger på text och innehåll från SKL: Vägval för framtiden 3 – 
utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. 
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Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla 
verksamhetsområden.  

Nya tekniska hjälpmedel ger möjligheter som både förenklar vardagen för den enskilde, ger 
möjlighet till individanpassning och ökar effektiviteten. Exempel på hjälpmedel är nattkameror för 
tillsyn inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst, anpassade läromedel i undervisningen med mera. 
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.  

Ny teknik skapar nya möjligheter men ger också ett antal utmaningar. För lite kunskap ökar risken 
för att göra felaktiga och dyrbara tekniska investeringar, integritetsfrågor måste hanteras och den 
nya tekniken leder till ökade förväntningar och ökade krav på tillgänglighet och kvalitet, vilket kan 
vara kostnadsdrivande och ta resurser från annan viktig verksamhet.  

Ökad osäkerhet i världen 
Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade med 
varandra och allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik 
blir allt mer beroende av IT, vilket ökar sårbarheten. Vi har överutnyttjat våra globala ekosystem, 
vilket bland annat tar sig utryck som stigande havsnivåer och ökenspridning. Extrema 
väderhändelser kommer att bli allt vanligare. 

Det finns också en ökad politisk osäkerhet i världen och fler geopolitiska konflikter. Detta innebär 
att ett fokus behöver öka på förebyggande säkerhetsåtgärder och att kraven ökar på 
räddningstjänst och krisberedskap. Kommuner och landsting kommer att få hantera ett ökat behov 
av förebyggande och säkerhetshöjande insatser. Länsstyrelsen har exempelvis tagit fram en strategi 
för utveckling av det civila försvaret. Det innebär att vi idag pratar beredskap på ett helt annat sätt, 
allt ifrån hur stadens invånare ökar sin medvetenhet och beredskap i form av nödutrustning 
hemma, till kommunernas beredskap av reservaggregat, beredskapshöjande åtgärder på SÄBO, och 
samverkan med regionen och andra privata aktörer när det kommer tillexempel nödel och 
nödvatten. 

Förändrat medielandskap 
Ny teknik och generationsväxlingar har medfört att allt fler hämtar information och nyheter på nya 
sätt, inte minst via sociala medier där information styrs utifrån läsarnas sökvanor. En annan 
företeelse är så kallade nättroll, som sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp av 
påhittade personer för att provocera, sprida desinformation eller för att skapa opinion i en viss 
riktning. Detta påverkar den information kommuninvånarna får om kommunen och dess 
verksamhet. Kommunen behöver hitta sätt att förhålla sig till detta och planera sin kommunikation 
och dialog med medborgarna utifrån detta förändrade medielandskap.  

Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög 
kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. I flera av de kommunala verksamheterna finns 
bristyrken som till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och sjuksköterskor. 
Konkurrensen om kompetens mellan kommuner i Stockholms län är stor. Närheten mellan 
kommuner gör det lätt att byta arbetsgivare, vilket pressar upp löner och personalomsättning. 
Därför behöver Vaxholms stad fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Hållbarhet i fokus 
Ökade koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket medför en ökning av extremväder som till 
exempel översvämningar och stormar. Detta behöver både kommuner och dess invånare förhålla 
sig till och förbereda sig för. Beteenden och vanor behöver förändras när det gäller bland annat 
transporter, matvanor, konsumtionsmönster och återvinning.  

Kommuner behöver också hantera många sociala frågor som exempelvis bostadsbrist, behov av god 
integration för nyanlända och ökad polarisering i samhället.  Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s 
globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och att 
arbetet ska påbörjas 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 stadens 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 stadens 
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.   
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God ekonomisk hushållning 

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 procent, 
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om staden 
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 7.  

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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Bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

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

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

  

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

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

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

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

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

50%

25%

25%
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Mål för Vaxholms stad  

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär att 
varje nämnd har ett till tre mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms stads 
vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall 
tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden. 

I avsnittet: ”Nämndernas mål och budget” beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och arbete 
mot målen.  

Målområde: 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. 

Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde3 

KS Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service. 

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56  59 59 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 38  40 44 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

60  71 71 

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

85%  87% 87% 

KS Vaxholm har en god stadsmiljö. 
 

 Nöjd Region-Index (NRI) 68  68 65 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

BUN Utbildningen håller en hög kvalitet 
med god ledning och stimulans så 
att alla barn och elever lyckas med 
sin utbildning, får fullständiga 
betyg i åk 9 och når sin 
gymnasieexamen. 

 

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

95% 92% 90% 86% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 250 248 

 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

98% 98% 95% 91% 

 Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%) 

83%  79% 67% 

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner 
i Bygglovsalliansens årsrapport och Meritvärde åk 9 samt elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen där 
benchmarking sker med SALSA-värdet. 
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Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde3 

BUN Barn, elever och föräldrar är nöjda 
och trygga med 
utbildningsverksamheterna.  
 

 Vårdnadshavare som är nöjda 
med förskolan, andel (%) 

96% 95% 95% 93% 

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

  78% 75% 

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

95% 98% 98% 96% 

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

  93% 85% 

SN Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter. 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

92%  92% 86% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

71%  78% 78% 

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

92  90 100 

SN Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet. 

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

35%  50% 31% 

Ansökningar inom ekonomiskt 
bistånd som sker digitalt (%) 

0%  50%  

SN Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

28%  40% 38% 

SBN Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet.  
 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 42  60 61 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

3,77 3,82 4,0  

SBN Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. 

 Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,9 5,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till 
expedierad 

17,7 17,3 12 12,3 

TFK I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter.  

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

57  57 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  61 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

73  75 74 

Barnbokslån, andel (%) 48%  50% 55% 
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Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde3 

TFK Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

 

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

75% 78% 80% 92% 
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Målområde: Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde4 

KS Vaxholm är socialt hållbart 
  

Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

78  75 58 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9), 
index 

58  60 57 

 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME)-Totalindex 

81  82 79 

KS Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

75%  80%  

Insamlat mat- och restavfall 
(kg/person) 

223  213 213 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

43,8%  50% 46,8% 

BUN Utbildningsverksamheterna har 
en kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö med en 
god ekologisk och social 
hållbarhet. 

 

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

73,5%  74% 70% 

Förskollärare (heltidstj.) med 
förskollärarlegitimation, andel 
(%) 

31%  31% 28% 

Ekologiska inköp i kr, andel (%) 38% 33% 38% 35% 

SN God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående. 

Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd 10-12 mån 
under året, andel (%) 

34%  20% 17% 

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

100%  90% 74% 

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

100%  90% 78% 

SBN Förvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt. 

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

0% 64% 70%  

  

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

TFK 
 

 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 
 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

52  55 59 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

64  64 66 

Vaxholms stad skall ha ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter.  

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
deltagande 

49%  45-55% 42% 

Kommunen har energisnåla 
lokaler.  

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148  180  

 

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

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall    
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ.  

 

 Budgetavvikelse (mnkr) -1,9 mnkr 11,4 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till 
minst 2,0 procent.  

 

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

2,3% 5,3% 2,0% 0,8% 

Soliditeten för kommunen ska inte 
understiga 35 procent. 

 

Soliditet för kommunen (%) 35,4% 37,6% 35% 43,6% 
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Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-7,1% 4,1% 0% 0% 

BUN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

2,3% 0,8% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

2,4%  0% -8,2% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

2,5%  0% -4,3% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

-9,0%  0% -12,3% 

SN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

5,5% 2,9% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-9,4%  0% -6,0% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 2,0%  0% 5,6% 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-31,3%  0% -12,6% 

SBN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-4% 2% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 63% 54% 75% 77% 

TFK Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-2,5% 6,9% 0% 0% 
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Staden som arbetsgivare 

I Vaxholms stad arbetar drygt 1000 personer varav 661 hade en tillsvidareanställning (31 juli 2019). 
Att kunna behålla dessa medarbetare och rekrytera nya vid behov är en nyckel för att kunna säkra 
hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. En stor utmaning de kommande åren är 
att tillgodose behovet av kompetens då det i flera av de kommunala verksamheterna finns 
bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom 
stadsplanering och socionomer. Konkurrensen mellan kommuner i Stockholms län är dessutom stor.  

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande 
och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. 
Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens 
utveckling; en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste 
uppgifter utifrån perspektivet kompetensförsörjning är att skapa goda förutsättningar och 
arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare.  Att lyckas med detta blir avgörande för 
möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

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

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms stad pågått under 2019.  Arbetet fortsätter med att implementera 
värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i 
stadens arbetsgivarpresentation på vår externa och interna webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen 
möjlighet att påverka skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta 
viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med 
årliga enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  
Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår 
och kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 
viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 
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Engagerade medarbetare med rätt kompetens  
Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 
första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 
Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 
varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att 
arbete med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kalkyl 

2023 

Kalkyl 

2024 

Kalkyl 

2025 

Kalkyl 

2026 

Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 

Barn- och 
utbildningsnämnden -346,5 -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 

Socialnämnden -175,9 -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -49,2 -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 

Summa -654,3 -657,8 -671,2 -680,4 -715,4 -748,7 -777,2 -801,9 -825,1 

          

Finansansvaret 672,2 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

          

Årets resultat 17,8 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 2,6% 2,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,8% 3,0% 3,7% 3,7% 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Staden har valt att förlänga den ekonomiska 
horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska 
utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i 
kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten. I den ekonomiska planen har vi räknat med en 
högre kostnadsutvecklingstakt för socialnämnden genom att ta bort effektiviseringsuppdraget på 
1% mellan 2022–2026. Anledningen är den demografiska förändringen som kommer att leda till en 
snabbare kostnadsökning än vad befolkningsutvecklingen generar. Andelen av den totala 
befolkningen som behöver hemtjänst eller särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden 
än vad den är idag. Mer om den demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet 
befolkningsprognos.  

I driftbudgeten ovan är det beräknat att driften av stadens särskilda boende läggs ut på privat regi 
år 2021. För att bibehålla nuvarande kvalitetsnivå blir merkostnaden att driva särskilda boendet i 
kommunal regi jämfört med privat cirka 8 miljoner kronor per år, enligt förvaltningens beräkning. 
(Det inkluderar både en minskad intäkt som staden kan tillgodoräkna sig vid privat utförande samt 
ett högre kostnadsläge som uppstår i egen regi). För att införliva budgetförutsättningarna behöver 
socialnämnden därför starta upphandlingsprocessen snarast för att klara av budgetförutsättning-
arna 2021 och framåt.  

De negativa ekonomiska effekterna som innebär för Vaxholms stad av 
kostnadsutjämningsutredningen har beaktats i budgeten. De ekonomiska effekterna av utredningen 
innebär en förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor på 
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totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år. I förslaget finns ett 
införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över ett antal år. För Vaxholms 
del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget (2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 
mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt (2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). 
Läs mer om kostnadsutjämningsutredningen under avsnittet Kommunernas ekonomi och 
Kostnadsutjämningsutredningen. 

Resultatet ser bättre ut desto längre fram i tiden vi kommer. Detta kan vara missvisande om hur 
förutsättningarna ser ut i framtiden. Vi har dels räknat med ett effektiviseringsuppdrag på -1% per 
år som förbättrar resultatet. Om vi skulle kompensera verksamheterna fullt ut enligt pris- och 
löneökningar utan ett effektiviseringsuppdrag skulle resultatet vara negativt i framtiden. Det är 
också så att resultatet med stor sannolikhet kommer att vara lägre än de 3,7% som står i tabellen 
ovan när vi kommer till 2026. Anledningen är att det på vägens gång kommer att dyka upp 
kostnader som vi idag inte känner till som kommer att dra ned resultatet. 

Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen 12,3% 2,0% 0,2% 1,8% 1,5% 2,5% 0,8% 1,6% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 1,3% 1,3% 1,7% 3,6% 4,3% 3,4% 2,3% 1,9% 

Socialnämnden 5,8% 3,2% 0,4% 8,3% 7,0% 5,3% 5,7% 4,9% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 5,1% 2,7% 4,5% 9,8% 3,8% 3,2% 2,8% 3,3% 

Stadsbyggnadsnämnden 14,9% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 

Summa 4,1% 2,0% 1,4% 5,1% 4,7% 3,8% 3,2% 2,9% 

         

Finansansvaret 4,5% 1,5% 1,4% 5,1% 5,2% 4,1% 4,0% 2,8% 

 

Satsningar 2020 
Kommunstyrelsen 

- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Flera ledamöter, ökade kostnader 
- Förstärkning hållbarhet 
- IT- verktyg för projekthantering 
- Förstärkning projektledning 
- Reservelverk 
- Bilpoolsutredning 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Effektivisering 1% 
- Kompensation för ökade hyreskostnader 
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- Sänkta avgifter till kulturskolan 
- Satsning på fritidsgårdsverksamheten 
- Ungdomsinflytande/råd 
- Ökade kostnader för gymnasieskolan 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Inventariekostnader till nya lokaler 
- Omfördelning av tjänster mellan SOC och BUN 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2019 och kvarstår därmed även under 2020.  

Socialnämnden 
- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Ökade kostnader SÄBO egen regi 
- Digitalisering 

 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Satsning på kulturansvaret 
- Kontrollprogram för grundvatten 
- Utredning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
- Lekplatsåtgärder 
- Konstgräsplan 
- Cykelparkering 
- Klimatåtgärder 

 

Stadsbyggnadsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
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Bruttoredovisad driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 

Kostnader -79,0 -80,5 -80,7 -82,2 -83,4 -85,5 -86,2 -87,6 

Internhandel -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 

Netto -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
       

Intäkter 39,8 40,3 41,0 42,5 44,3 45,8 46,9 47,7 

Kostnader -347,6 -352,3 -358,3 -371,2 -387,0 -400,2 -409,5 -417,3 

Internhandel -40,2 -40,7 -41,4 -42,9 -44,7 -46,2 -47,3 -48,2 

Netto -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 

Socialnämnden         

Intäkter 34,8 35,9 36,0 39,0 41,7 43,9 46,4 48,7 

Kostnader -202,3 -208,8 -209,7 -227,0 -242,8 -255,6 -270,1 -283,3 

Internhandel -11,4 -11,8 -11,8 -12,8 -13,7 -14,4 -15,2 -16,0 

Netto -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

 
       

Intäkter 22,1 22,7 23,8 26,1 27,1 28,0 28,7 29,7 

Kostnader -109,5 -112,4 -117,5 -129,0 -133,9 -138,2 -142,1 -146,8 

Internhandel 38,1 39,1 40,9 44,9 46,6 48,1 49,4 51,1 

Netto -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 

Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

Kostnader -10,7 -10,8 -10,9 -11,1 -11,3 -11,5 -11,7 -11,9 

Internhandel -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Netto -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 

Finansansvaret         

Intäkter 681,8 693,8 713,2 754,4 792,7 827,6 862,0 887,4 

Kostnader -20,3 -21,3 -31,3 -37,0 -37,4 -41,1 -43,7 -45,8 

Internhandel 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

Netto 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

         

Summa 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
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Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i 
ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2019 års budgetfördelning. I 
detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så 
länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell. 

Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift -54,7 -65,4 -64,5 -56,4 -46,1 -46,9 -57,6 -76,6 

Kostnadsutjämning 39,0 21,2 18,9 25,7 21,9 14,0 5,4 -2,5 

Regleringsbidrag/-avgift 5,3 12,5 14,8 13,0 9,9 6,1 1,9 -2,5 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 7,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -24,0 -25,9 -26,4 -27,1 -28,1 -28,9 -29,6 -29,9 

Fastighetsavgift 25,2 26,7 27,8 28,9 30,0 31,2 32,5 33,8 

Särskilt statsbidrag 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 680,3 692,3 711,7 752,9 791,2 826,1 860,5 885,9 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -10,2 -11,7 -17,5 -18,9 -17,4 -18,9 -19,8 -20,6 

Semesterlöneskuld -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 

Intern kapitaltjänst 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

Finansnetto -8,3 -7,7 -11,9 -16,2 -18,0 -20,2 -21,9 -23,2 

Summa -2,6 -4,5 -14,4 -20,0 -20,3 -23,9 -26,4 -28,4 

         

Summa Finans 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos cirkulär 19040 samt egen befolkningsprognos.  
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Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 4,7% 1,8% 2,8% 5,8% 5,1% 4,4% 4,2% 3,0% 

Nettokostnader 4,3% 2,3% 2,8% 5,8% 4,6% 4,2% 3,4% 3,0% 

Nettoutveckling 0,4% -0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,8% -0,1% 

 

För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger 
utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser man 
att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2020 och 2026. Ser man över tid överstiger utvecklingen 
av skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.   

Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Verksamhetens intäkter 107,4 110,0 112,5 118,5 123,7 128,6 132,8 136,7 

Verksamhetens kostnader -718,7 -736,4 -752,8 -792,7 -827,6 -860,5 -888,6 -914,8 

Avskrivningar och 
nedskrivningar -40,0 -41,0 -41,9 -44,1 -46,1 -47,9 -49,5 -50,9 

Verksamhetens 
nettokostnad -651,3 -667,3 -682,2 -718,4 -750,0 -779,9 -805,3 -829,0 

         

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning -7,5 -22,1 -27,2 -15,9 -12,4 -24,4 -47,4 -77,8 

Verksamhetens resultat 29,0 24,9 29,4 34,6 41,1 46,3 55,2 56,9 

         

Finansiella intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Finansiella kostnader -10,7 -9,9 -14,1 -18,6 -20,5 -22,7 -24,6 -25,9 

Resultat efter finansiella 
poster 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

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

         

Årets resultat 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2019 års 

budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och 

kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer.  
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Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -0,2    

IT - löpande -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Digital utveckling/ E-tjänsteplattform -0,7    

Miljöbil -0,4 -0,4   

Gym -1,0    

GC-vägar -2,0 -1,5 -6,0 -6,0 

Rådhuset -5,0 -5,0   

Kommunhuset -0,2    

Reservelverk  -0,5   

Övrigt -5,4  -8,4 -8,4 

Summa -16,7 -9,4 -16,4 -16,4 

Nämnden för teknik, fritid och kultur     

Cykelparkering  -0,8   

Lekplatsåtgärder  -2,0   

Bredband  -1,0   

Klimatåtgärder  -2,5   

Övrigt -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 

Summa -18,0 -24,3 -18,0 -18,0 

Barn- och utbildningsnämnden     

Inventarier -1,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Lärmiljö -0,5    

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

Socialnämnden     

Digital utveckling -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 

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

Miljöbil -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 

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

Stadsbyggnadsnämnden     

Digital utveckling  -0,3   

Miljöbil  -0,4   

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Summa -0,1 -0,7 -0,1 -0,1 

Summa löpande investeringar -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 
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Långsiktiga investeringar 

 
Enligt den långsiktiga investeringsplanen räknar staden med att investera för 886,9 miljoner kronor 
fram till år 2026. Det finns starka indikationer på att en del investeringsprojekt kommer att bli kosta 
mer än den ursprungliga budgeten, till exempel med anledning av dyra markåtgärder. Viss höjd har 
tagits för det under rubriken förskolor och raden fördyrande omständigheter. Framtida kalkyler 
kommer att utvisa enskilda objekts kostnadsnivå.   

 

  

Särskilda boenden

SÄBO 1 -0,4 -1,3 -1,3 -20,0 -106,0 -32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -159,6 -160,0 -160,0

Garage SÄBO 1 0,0 0,0 0,0 -20,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0

SÄBO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -86,0 -73,0 0,0 -160,0 -160,0 -160,0

Skolor

Kores 0,0 -15,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -15,0

Rindö skola (F-6) -0,3 -37,2 -0,5 -10,0 -40,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -76,2 -76,5 -76,5

Utbyggnad Vaxö skola -2,3 -26,5 -2,0 0,0 -24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -29,0 -29,0

Resarö skola -1,2 -25,0 -1,0 -5,0 -30,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,8 -40,0 -40,0

Förskolor

Förskolan Storäng (Resarö) -0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 -21,5 -19,3 0,0 0,0 0,0 -41,3 -42,0 -42,0

Fördyrande omständigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0

Förskolan ersättning Båten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -18,3 -23,5 0,0 0,0 -42,0 -42,0 -42,0

Förskolan Norrberget -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -20,8 -20,8 0,0 0,0 0,0 -41,9 -42,0 -42,0

Övrigt

Tennishall -9,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -9,6 -9,6

Trafikåtgärder Resarö 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Engarn 0,0 -2,0 0,0 -2,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -4,0

Vaxön 1:26 hyreslägenheter -0,2 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0

Kajen 0,0 0,0 0,0 -10,0 -35,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -145,0 -200,0 0,0

Konstgräs 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0

Ishallen 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0

Summa investeringar 0,0 -120,3 -29,9 -71,0 -268,8 -183,3 -91,4 -129,5 -93,0 -20,0 -886,9

Summa exploatering 23,6 80,3 -32,7 104,7 114,7 38,0 46,9 75,0 55,6 402,1

Överlikvid 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 128,0

Lån/amortering 32,0 46,6 -49,7 138,2 129,3 28,5 38,5 21,4 4,0 356,8

Summa finansiering 120,3 29,9 71,0 268,8 183,3 91,4 129,5 93,0 20,0 886,9

Lån 426,6 376,9 515,1 644,4 672,9 711,4 732,8 736,8

Projektets 

prognos

Projekt-

budget 

MoB 2019

P2019-2026 

Summa
Finansiering

Ack utfall 

2018

Budget 

2019

Prognos 

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P2019-2026 

Summa
Långsiktiga investeringar (mnkr)

Ack utfall 

tom 2018

Budget 

2019

Prognos 

2019
2020 20262021 2022 2023 2024 2025
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Nämndernas verksamhet 

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och 
verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt uppdrag.  

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. 

 

Prioriteringar och utveckling 

Tillgänglighet och bemötande 
I det strategiska arbetet kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande gjordes ett 
viktigt avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans med samtliga 
arbetsplatser inom Vaxholms stad. Värdeorden utgör basen i den värdegrund som nu finns och som 
är gemensam för hela Vaxholms stad. 2020 och framåt ligger betoningen på arbete för att hålla 
värdegrunden levande och göra den till en naturlig och daglig kompass för hur stadens medarbetare 
samspelar med omvärlden och med varandra. 

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens verksamheter. 
Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom att besvara 
allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster 
fortsätter också att utvecklas kontinuerligt. 

Näringsliv och turism 
En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är fokus att 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm Archipelago kommer 
aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i 
Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. Om detta faller väl ut så kommer vi i 
Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2021 och framåt. 

Kvalitetssäkring och utveckling av processer 
Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom 
olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och 
helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet 
och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet. 
Under 2019 har ett flertal både lednings-, stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på 
stadens intranät. Under det kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och 
arbetssätt samt sätta fokus på kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer. 

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i 
avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och 
kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: 
Riktlinjer för ett hållbart byggande vägledande. 

Social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten 
inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. Vaxholms stads 
gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både 
sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så 
att det utgör en självklar del i alla stadens beslut.  

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett hälsofrämjande 
medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk hälsa, 
arbeta drogförebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Fortsatt nära samverkan med 
polisen för att bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat 
arbete. 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer 
krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads 
utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och 
fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med 
förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och 
vatten samt klimatanpassning. 

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av varor och 
tjänster ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar ska därför föregås av en 
livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska ligga till grund för beslut. 
Kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på miljö, hållbarhet och ekonomi ska 
undvikas. 

160



Rapport 
 
 

45 av 52 

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 
och kulturskola. 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.  

 

 

Prioriteringar och utveckling 

Digital kompetens i förskolan 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i förskolan. 
Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod 2019-2021, 
säkerställa en adekvat digital kompetens. En likvärdig förskola står i förgrunden när uppgradering av 
infrastruktur, inköp av digitala verktyg och kompetenshöjande insatser planeras. 

Specialpedagogik för lärande 
Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 2019. I 
handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal 
moduler som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik. 
Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare 
fått del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara. 

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i en insats 
ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad beslutat 
att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att fokusera på området livsmiljö, vilken 
innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla 
barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når 
sin gymnasieexamen. 

• Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna. 

LIVSMILJÖ 

• Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en 
god ekologisk och social hållbarhet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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satsningen. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, 
men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds 
ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter 
för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika 
funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge 
riktat stöd. 

Kvalitetssäkring av arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd 
Utbildningsförvaltningen har bildat en ny enhet: Samverkan och stöd. Två av socialtjänstens 
verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, slås samman med förvaltningens barn- 
och elevstöd där central studie- och yrkesvägledare, central specialpedagog samt kvalificerad 
handläggare ingår. Även ungdomsverksamheten (tidigare fritidsgården) kommer ingå i enheten. 
Enhetens uppdrag är att genom samverkan och stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i 
arbete med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt 
stöd och verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola och modersmål. Enheten ansvarar 
även för uppföljning av samverkansavtalen gällande gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad ungdomsverksamhet är projekt som är i 
fokus läsåret 2019/2020.  

Ekologisk hållbara måltider 
Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med utgångspunkt i 
Agenda 2030 genom att minska matsvinn, öka andel inköpta ekologiska livsmedel och 
närproducerade inköp samt genom att laga mat från grunden.  

Lokalförsörjning 
Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola. 
Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får indikationer 
på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för att säkerställa 
platser för stadens barn och elever. 
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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. 
 

 

Prioriteringar och utveckling 

”Kulturnatten” 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. 
Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i 
Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar. 

Satsning på barn och läsning 
Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets 
utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas efter 
bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen för studier 
och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna behöver också 
anpassas för funktionsvariationer.  

Arbete mot målet att öka andelen barnbokslån sker och kommer fortsätta på flera olika sätt. Alla 
barn i förskoleklass, årskurs två och fem bjuds årligen in till biblioteket. Flera aktiviteter anordnas 
för att locka till läsning. Det sker också ett stort arbete med Vaxholms bokjury där barn får läsa och 
rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom anordnas sagostunder och olika evenemang med 
fokus på böcker och läsning på loven. Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus 
ligger på Börja läsa-böcker, numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer 
också att användas för att bättre nå ut till förskolorna. 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

LIVSMILJÖ 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Utbyggnad av bredband 
Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. 
Framtida planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 
Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020 för sitt interna fibernät mellan 
verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen större rådighet men som också 
genererar ett driftbehov framåt. 

Fastighet 
Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en 
internhyresmodell för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. Under 
nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt övriga 
förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för kommande års budgetarbete. Enheten 
arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för all myndighetsbesiktning för att 
säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs på alla fastigheter.  

Digitalisering 
Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga 
pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att utarbeta 
nya e-tjänster samt att koppla ihop dessa med stadens kundtjänstsystem. För medborgaren bör 
detta resultera i en smidigare kommunikation med kommunen gällande inlämnade 
synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns också många fördelar med 
användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör arbetet mindre 
personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik kring ärendetyper, antal oavslutade ärenden 
och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. Det ställs 
högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga lösningar inte är 
dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta arbetar Roslagsvatten 
kontinuerligt med att leda om dagvatten från spillvattenledningar för att minska belastning på deras 
reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat investeringsbehov för lösningar av stadens 
dagvattenhantering. 

Hållbar idrott 
Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett hållbart 
idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en idrottsstratgi. Strategin ska 
ge riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. Idrotten ska vara både socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska skapa och stärka förutsättningarna för att 
bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna 
kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar. Vaxholms stad har också 
målet att staden ska ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Energibesparingar inom fastighet 
Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben: drift och skötsel, investeringar i tekniska 
lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka beteenden. Fastighetsenheten 
har nyligen utfört energideklarationer för fastighetsbeståndet och kommer ta fram en 
prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa för att genomföra de bästa energibesparingsåtgärderna. 
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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 funktionshinder. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad. De främsta målgrupperna för 
socialtjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, 
vuxna som behöver försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. 
 

 
Prioriteringar och utveckling 

Välfärdsteknik och automatisering 
Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka 
brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Arbetet med förberedelser för 
automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och processer som 
socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration samtidigt som det 
effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med en besparing på 2/3, ifall en analog process 
digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de kommande 
befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter. 
 
Digital signering vid hantering av läkemedel 
Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. Genom att 
införa digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av hanteringen av läkemedel, 
inklusive delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta minskar den administrativa tiden för 
sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som 
läkemedelsavvikelser minskar. 
 
Mobil dokumentation 
Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som läggs på 
hantering av journalanteckningar samt arbetsscheman. Den mobila åtkomsten ska användas för att 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

• Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

• Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

LIVSMILJÖ 

• God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna 
dokumentera tillsammans med individen via surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar 
rättssäkerheten och minskar avvikelser kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande 
för hemtjänst egen regi, och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021).  
 
Utmaningar inom personlig assistans LSS 
Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till 
kommunen. 

Nytt särskilt boende 
Projektet med att bygga ett nytt särskilt boende pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 
och intensifieras. 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård 
En ny överenskommelse i Stockholms län kring samverkan mellan kommuner och regionen gällande 
utskrivningsprocessen från slutenvård är framtagen och ska börja gälla 1 januari 2020. Denna 
överenskommelse är för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya 
överenskommelsen innebär väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de 
individer som är utskrivningsklara snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård och 
en socialtjänst av god kvalitet för enskilda, som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

Barnkonventionen  
Barnkonventionen ska implementeras i svensk lagstiftning under kommande verksamhetsår. 
Arbetet med att införliva den nya lagstiftningen i förvaltningens processer och interna dokument 
pågår och kommer att vara av stor vikt under kommande verksamhetsår. 

Alternativ till våld (ATV) 
Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 
2019. Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ 
till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. 

Daglig verksamhet  
Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket 
medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Arbete pågår hos 
fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm. Det 
arbetet behöver prioriteras då resorna idag kan medföra oro och otrygghet för brukarna i och med 
lång resväg och väntetider till färjan. 
 
Ökade kostnader för särskilt boende 
Merkostnaden för staden att driva särskilt boende i egen regi jämfört med en privat utförare uppgår 
till cirka 8 miljoner kronor, enligt förvaltningens beräkningar. Privata utförare som driver flera 
boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, kvalitetssystem, 
personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris jämfört med staden. 
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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. 

 

 

Prioriteringar och utveckling 

Analys och handlingsplan för att stärka NKI 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. NKI-
undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys och 
handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå kommer att genomföras med start 2019 
för att kunna implementera åtgärder under 2020.  

E-tjänst ska minska handläggningstiderna 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts 
tiden från det att ansökan anses komplett till dess att beslut fattas i ärendet. Av indikatorerna 
framgår att stadsbyggnadsnämnden ligger långt ifrån målnivån när det gäller totala 
handläggningstiden. För att korta denna tid från 17,3 veckor bedöms ett fortsatt arbete med 
digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad effektivitet i 
handläggningen. E-tjänsterna vägleder sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska 
vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. Tiden för att 
kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 veckor, därefter kommer ansökan 
att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny ansökan när denna är komplett. 
Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor har med framgång tillämpats av 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 

• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
bemötande. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då det blir tydligt för dem vad som 
krävts. 

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i 
de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 
1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrids och efter fem veckor 
tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors handläggningstid från det att handlingar är 
kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. Tiden för att göra en första granskning samt 
förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna 
lagstiftning kan bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning 
och service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning.  

Digitalisering 
Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet 
med processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel del arbete inom 
detta område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en digital 
handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker. 

Förenklad nybyggnadskarta 
Inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort pågått en standardisering av 
kartprodukternas utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos vilken kommun 
en produkt beställs. Detta samarbete har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad 
nybyggnadskarta håller på att tas fram i kommunens karttjänster. Syftet med den förenklade 
nybyggnadskartan som beräknas kunna börja levereras senast vid halvårsskiftet 2020 är att kunna 
erbjuda en något billigare kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel 
tillbyggnader och/eller uppförande av komplementbyggnader. 
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Verksamhet Pris 2019 Förändring Pris 2020

Förskola 1-2 -135 118 4,36% -141 006

Förskola 3-5 -122 025 4,78% -127 862

Ped omsorg 1-2 -114 675 1,15% -115 994

Ped omsorg 3-5 -102 521 1,15% -103 700

F-5 -73 265 0,30% -73 483

6 till 9 -88 813 0,00% -88 813

Fritids -38 716 1,15% -39 162

Klubb -14 413 1,15% -14 578

Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2020
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän 
handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för 
digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för 
kopior. 

Fotokopia A4  

Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 

Svart/vit Sida 10 50 kr 

Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 

Färg 5 kr per sida 

Fotokopia A3  

Svart/vit Som A4 x 2 

Färg Som A4 färg x 2 

Fotokopia A2  

Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 

Färg 45 kr per sida 

Fotokopia A1  

Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 

Färg 70 kr per sida 

Fotokopia A0  

Svart/vit 70 kr per sida 

Färg 100 kr per sida 

Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 

sammanställning och bifogande av filer 

till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 

Per påbörjad kvart därefter 125 kr 

Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 

Utskrift av upptagning för ADB 

Sida 1 – 9 

Sida 10 

Sida 11 och därutöver 

 

Gratis 

50 kr 

2 kr per sida 

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt kopia av allmän handling 

Sida 1 – 25 

Sida 26 och därutöver 

  

50 kr 

2 kr per kopia 

Överföring av digital upptagning 

till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Överföring av fotografisk bild till 

DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 

 
Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
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1.2 Taxa för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen 

 
Typ av resa Pris 

Barn till och med 12 år 0 kr 

Ungdom och vuxen 50 kr 

Pensionär 30 kr 

Säsongskort 1500 kr 

Månadskort 350 kr 

Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 

Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       

Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 

Varuvagn 100 kr 

Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 

Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 

Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt 
fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 
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2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs 
kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen 
redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. 

 

Avgifter 

 

Klass Komplexitet Avgift 

1 Mycket enkelt 10 000 kr 

2 Enkelt 20 000 kr 

3 Normalt 30 000 kr 

4 Komplext 50 000 kr 

5 Mycket komplext 70 000 kr 

6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 

1 500 kr 

 

 

Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken 
klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket 
komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande 
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Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt 
omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea 
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen 
till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och 
löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, 
central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 
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3. Barn- och utbildningsnämnden 

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess 
konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och 
med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de 
nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 

Allmän förskola  

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som 
endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent 
från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. 

 

Taxekategori Avgift per månad 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande   

Barn upp till 3 år  

Enligt index  

 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  

Barn 3 – 5 år 

Enligt index  

 

Föräldraledig/arbetssökande  

15 tim/vecka inkl. lov  

eller 25 tim/vecka exkl. lov  

Barn upp till 3 år 

Enligt index  

 

Föräldraledig/arbetssökande  

15 tim/vecka 

Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov 

Föräldraledig/arbetssökande  

25 tim/vecka exkl. lov  

Barn 3 – 5 år  

Enligt index  

 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 

Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av 

särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 

Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av 

särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 

Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  

 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 

Barn 3 – 5 år 

340 kr/vecka 

 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för 

första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem (se punkt 3.3). Detta gör Skolverket 

senast den 1 december inför kommande bidragsår.  
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Antal placeringar Avgift per månad 

Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket.  

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

Antal platser Avgift per månad 

Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 

Plats 4 och följande Ingen avgift 

 

Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket.  

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.4 Kulturskolan 
Aktivitet Avgift per termin 

Instrumentalelever (lektion 20 min) 

Instrumentalelever (lektion 30 min) 

Körelever 

Ensemble/rockskola, enbart 

 

1 525 kr  

2 290 kr   

600 kr 

 810 kr 

 

Instrumenthyra 

 

  400 kr 

Drama 7–12 år (lektion 60 min) 

Drama 13-19år (lektion 90 min) 

Konst 

1 035 kr 

1 550 kr 

1 035 kr 

 

 

 

 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 
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Avgift vid uppträdande  

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 

3.5 Studiebesök 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika. 

Aktivitet Avgift 

Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 

Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 
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4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 

4.1 Parkering 
 

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 

Inklusive moms 

 

Zon 

kod 

Parkering på offentlig plats och 

tomtmark på Vaxön  

Taxa 

 

 

1595 2 timmar: 

- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 

- Rådhusgatan 

- Repslagaregatan 

- Rådhustorget 

- Torggatan, östra delen 

- Söderhamnsplan, parkeringsyta 

- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 

 

1 maj – 31 augusti: 

 

20 kr per timme 

 

 

1596 4 timmar: 

- Kapellgatan 

- Fiskaregatan 

- Cronhamnsplan 

- Strandgatan, norra delen 

- Lägergatan 

- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 

- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 

- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 

 

1 maj – 31 augusti: 

 

20 kr per timme 

1599 2 timmar: 

- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 

 

20 kr per timme 

 

1597 5 dygn: 

- Roddaregatan, östra delen 

 

Året runt: 

 

10 kr per timme de första 12 

timmarna,  

därefter 2 kr per timme 

 

1606 Kväll, helg 

- Kronängsskolans parkeringsområde 

 

16 augusti – 14 juni: 

 

Måndag – fredag kl. 18.00 – 

07.00 

Avgiftsfritt 

 

Lördag – söndag 

10 kr per timme 

 

1606 Sommarlov, 5 dygn 

- Kronängsskolans parkeringsområde 

 

15 juni – 15 augusti: 
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10 kr per timme de första 12 

timmarna,  

därefter 2 kr per timme 

 

1598 30 dygn: 

- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 

 

40 kr per dygn de första 10 

dygnen, 

därefter avgiftsfritt 

 

Drivmedelsladdning eltaxa 

 

Zon 

kod 

Eltaxa på offentlig plats och 

tomtmark på Vaxön  

Taxa 

 

 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 

- Västerhamnsplan 

- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 

 

17 kr per timme 

 

 

 

Boendeparkeringstillstånd 1 

Inklusive moms 

För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse 

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse. 

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. 

Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll.  

Helår 1400 kr 

1 maj – 31 augusti   300 kr per månad 

1 september – 30 april   100 kr per månad 

 

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat 

tillstånd tillgodoräknas. 

 

Boendeparkeringstillstånd 2 

Inklusive moms 

För boende i Vaxholms stad 

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom Vaxholms kommun. 

Helår 2300 kr 

1 maj – 31 augusti   400 kr per månad 

1 september – 30 april   200 kr per månad 

 

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 
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Nyttoparkeringstillstånd 

Inklusive moms 

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, 
samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har 
serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller 
socialvårdande verksamhet.  

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 1 tillstånd per adresspunkt där 
verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen 
regi.  

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan 
erläggas. 

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom 
medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar. 

Helår 2300 kr 

1 maj – 31 augusti   400 kr per månad 

1 september – 30 april   200 kr per månad 

 

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 

Felparkering 

Exklusive moms 

 

Felparkering, grov förseelse 700 kr 

Felparkering 500 kr 

 

Tillfälligt parkeringstillstånd 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn 

 

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till tillfällig 
verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrifter. Inklusive moms. 

4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt 

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 
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Rådhuset mötesrum 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Nämndrummet, 15 personer 150 kr 50 kr 

Sessionssal, 50 personer 350 kr 100 kr 

Västra gavelrummet, 10 personer 150 kr 50 kr 

 
I hyran ingår: Projektor, Wi-Fi 

Rådhuset  

utställningslokaler 
 

Storlek Dygnsavgift 
 

Veckoavgift 
 

Alla rum 65 m² 750 kr 4000 kr 

Rum A  25 m² 290 kr 1540 kr 

Rum B 13 m² 150 kr 800 kr 

Rum C 27 m² 310 kr 1660 kr 

 

Matsalen i Kronängsskolan 

300 personer 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr 

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 

 

- Lokalvärd är obligatorisk  
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

Aulan i Kronängsskolan 

330 sittplatser 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr 

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 

Städavgift, obligatorisk 

engångskostnad 

800 kr  

engångskostnad 

800 kr  

engångskostnad 

 
- Lokalvärd är obligatorisk  
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt 
självkostnadsprincip. 

4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.  

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar, 

Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Grund plats 1 353 kr 

Normal plats 1 925 kr 

Fullgod plats 2 809 kr 

Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser  3 745 kr 

 

Kajplatser i handelshamnar Taxa 

Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 

Fartyg som även disponerar el-plats 

3 162 kr per månad 

3 978 kr per månad 

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och  

som upptar mer än 4 meter i bredd 

6 324 kr per månad 
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Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg  

lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista,  

loggbok, eller liknande ”studsavgift”. 

51 kr per tillägg 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 281 kr per natt 

Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 485 kr per natt eller dag 

969 kr per dygn 

Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 969 kr per natt eller dag 

1 683 kr per dygn 

 

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt 
Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 

Drivmedelsanläggningar 

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal. 

Gästhamnar 

Tillfällig angöring 

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis 
angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms 

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.  

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Torghandel Taxa 1 Taxa 2 

Per plats och dag 475 kr 0 kr 

Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr 

Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart 

 

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter. 

Försäljningskiosker och foodtrucks 

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut.  

Disponerad yta Taxa 

Per upplåtelse 1 100 kr 

Per m2 och månad    185 kr 

183



 

 

 

 

Uteserveringar 

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan 
befintlig verksamhet. 

Disponerad yta Taxa 

Per m2 och månad 185 kr 

 

Skyltvaror utanför butik 

Disponerad yta Taxa 

Per löpmeter och månad 100 kr 

 

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader med mera 

Disponerad yta Taxa 

Per upplåtelse 1 100 kr 

Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 

mark 

220 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 185 kr  

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 

Taxa 1 

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.  

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Taxa 3 

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin. 

Gymnastiksalar och 

Sporthallar 

Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Taxa 3 

Terminspris 

Sporthallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 

Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 

Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 

Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 

Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr 

Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr 

 

Övriga bokningsbara lokaler i Campus 

 

Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Spegelsalen 220 kr 100 kr 

Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 

Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 

Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
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Föreningens tvättstuga - 20 kr 

 

Ishall 

 

Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr 

 

Fotbollsplan Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr 

Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr 

 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning 
regleras genom avtal. 

4.6 Stadsbiblioteket 
Momsfritt om inte annat anges. 

Förseningsavgifter 

Per medium och påbörjad vecka 10 kr 

Korttidslån 5 kr per dag 

Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 

Förkomna medier 

Barnmedier 150 kr per styck 

Vuxenmedier 250 kr per styck 

 

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris. 

Kopior 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 

A4 färg, per sida 5 kr 

A3 svart/vit, per sida 4 kr 

A3 färg, per sida 10 kr 

 

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 

Fax 

 

Inrikes, första sidan 10 kr 

Inrikes, övriga per sida 2 kr 

Utrikes, första sidan 20 kr 

Utrikes, övriga per sida 2 kr 

 

Övriga avgifter 

Fjärrlån 10 kr 

Nytt bibliotekskort 10 kr 
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4.7 Övrigt 
Lotteritillstånd 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 

< 1 000 kr 50 kr 

1 001 – 5 000 kr 100 kr 

5 001 – 15 000 kr 200 kr 

> 15 001 kr 500 kr 

 

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 

enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 

enlighet med delegeringsordning 

 

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalas) 
Schakt Taxa 

Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr 

Första veckan öppen schakt - 

Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr 

Försening utan förlängning 3 000 kr 

Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr 

  

TA-plan Taxa 

Ansökan om TA-plan 400 kr 

Kommunen tar fram TA-plan 2 500 kr 

 

Vite schakt Taxa 

Olovlig schakt 6 000 kr / vecka 

 

Vite TA-plan Taxa 

Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle 

Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn 

Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn 

Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn 

Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och 

tillfälle 
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5. Socialnämnden 

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer 
prisbasbeloppet på 47 300 kr för 2020. 

Minimibeloppet 

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är en riktlinje över 
vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande samt 
uppvärmningskostnad.  Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och 
en av sammanlevande makar och sammanboende. Kostnader för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. 
ska täckas av minimibeloppet. För yngre än 61 år är minimibeloppet för ensamstående 5873 resp 4963 kr. 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) 
och boendekostnad.  

Minibelopp för 2020 Belopp per månad 

Minimibelopp för ensamstående. 5 339 

Minimibelopp per person för makar  

och sammanboende. 

4 512 

 

 

Högsta avgift 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får 
från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 
1 januari 2020 motsvarar det 2125 kr per månad. 

5.1 Äldreomsorgen 
Hemtjänst 

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning 
av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp. 

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad per 

enskild insats 

1 serviceinsats per månad 425 kr 

2 serviceinsatser per månad 850 kr 

3 serviceinsatser per månad 1 275 kr 

Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1 062 kr 

Omsorg över 7 gånger per vecka 1 594 kr 

Installationsavgift larm: Engångskostnad. 

Ingår i maxtaxa. 

425 kr 

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2 000 kr 
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Särskilt boende 

Heldygnsomsorg i särskilt boende Avgift per månad 

Heldygnsomsorg i särskilt boende. 2125 kr 

Måltidskostnad: Snittkostnad för 

råvaror enligt konsumentverket för män 

och kvinnor över 61 år för 2018. 

Råvarudel: 1970 kr, ingår ej i maxtaxa 

Tillredning: 1970 kr 

Summa: 3940 kr 

 

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Vid 
heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: hushållsel med 100 kr/mån =100 kr. 
Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat. 

Tillfälligt boende Avgift per dygn 

Kost/tillredningsdel:  65 kr dygn 

Kost, råvarudel: Snittkostnad för 

råvaror enligt konsumentverket 2018 

65 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa 

 

Omvårdnadsavgift: 
utgår som maxtaxa för omvårdnad/30,4 dagar 

 70 kr per dygn 

 

Övriga insatser 

Insatser Avgift per månad/gång 

Matlådor: Levereras som ett huvudmål, 

tillredning samt råvaror (40 %) 

tillredning. Leverans ingår. (27 kr är 

råvaror/ ingår ej i maxtaxa).  

65 kr  

Dagverksamhet mat: Råvarudel för 

lunch, huvudmål 40 procent av 

livsmedelskostnaden per dag. 

Frukost: 13 kr 

Huvudmål: 27 

Fika:7 kr 

Dagverksamhet: Omsorgsdel, 2 procent 

av maxtaxa per dag. 

42 kr per dag 

Trygghetstelefon: (10 procent av maxtaxa) 213 kr per inledd månad 

Turbundna resor: Avgiften fastställs till 

2 procent av maxtaxan dag, resa tur och 

retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per 

månad motsvarande SL:s reducerade 30-

dagarsbiljett. 

42 kr per dag, eller högst 590 kr per 

månad. 

 

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Matkostnader 

 

Vistelseform Avgift 

Korttidsvistelse, barn och ungdom 

under 18 år. 

50 kr per dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn 

Fritidsvistelse för barn och ungdom  

över 12 år. 

7 kr per dag,  

140 kr per månad 

LSS-boende för barn under 18 år, 

i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 

förälder 

 

5.3 Familjerådgivning 
Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 
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5.4 HVB hem för vård och boende 
Egenavgiften för vård och behandling 

avser endast vuxna missbrukare. (HVB)  

80 kr/dygn 

 

HVB, vuxna (SoL, LVM) 

Stöd och omvårdnadsboende. 

200 kr Per dygn 

 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 

förälder 
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6. Stadsbyggnadsnämnden 

6.1 Bestämmelser  
 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 ‐ 19, S 20, K 21 ‐ 23 samt P 24 i 

Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 

kommunallagen (1991:900), KL, plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 

MB. 
 

Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41‐41 b §§, och 

7. andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder. 
 

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 

områdesbestämmelser när 
 

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 
anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 

2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för 

1. Lägeskontroll, 

2. Utstakning, 

3. Gränsutvisning, 

4. Nyttjande av kommunens kartmaterial 

5. Andra tids‐ eller kostandskrävande åtgärder. 
 

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

 
Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan. 
 

Avgiftsbestämning taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 

ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. 

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden 

besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 

Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig 

avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund. 

 
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts. 

 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 

där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 

arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %. 
 

Planavgift 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 

liten avvikelse. 
 

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 

bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop 

vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF) 
 

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 

taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010‐11‐22, § 64. 
 

Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 

plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 

det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 
 

Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 

beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §. 
 

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 

avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 

i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 

planen. 
 

Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 

avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet. 
 

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24. 
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Areabestämning 
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt 

avrundningsreglerna I svensk standard SS 01 41 41. 

 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders 

totala BTA och OPA. 

 

Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 

ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad time, och med minste en time. 
 

Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 ‐ 19 samt S 20 

och 1155 kronor för tabell K21 ‐ 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor. 
 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell. 
 

Tidsersättning 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 

skälig avgift grundad på tidsersättning. 
 

Höjning eller sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 

äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 

tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 

vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 

faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften 

vid den förfallodag som anges I fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 

från förfallodagen tills betalning sker.  
 

Avgift får även tas ut i förskott. 
 

Vad som ingår I avgiften 
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen för lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett 
slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra. 
Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för 
genomförandeskedet I ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är 50% av den totala 
avgiften. 
 
Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked 
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debiteras dessa enligt tabell. 
 
I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut I ett anmälansärende. 
 
Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär 
Avgiften för tidsbegrändase bygglov ovh bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet.  
 
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar I ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras.  
 
Icke utnyttjade bygglov och startbesked 
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen beggar detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
 

I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa 

fall tas avgiften ut I samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om 

startbesked getts. 

 

Övergångsbestämmelser 

Beslut om slutbevis och eventuellt andra beslut enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) 
debiteras med en avgift för motsvarande beslut enligt denna taxa. 

  

I ärenden där lov respektive startbesked beviljade tom 31 december 2018 där full betalning för 
hela åtgärden inclusive startbesked och slutbesked respektive slutbesked ännu inte debiterats, 
debiteras avgifterna för detta enligt denna taxa i samband med att slutbesked lämnas. 

 

Ändring av taxan 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 

utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 

kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 
 

Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Upplysning om överklagande 
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 
kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 

 
Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. 
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Taxans ikraftträdande 

 
Denna taxa träder i kraft 2020‐01‐01. 

 

Innehåll taxetabeller 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en‐ och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, 

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad 
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

B 11   Förhandsbesked 

B 12   Villkorsbesked 
B 13   Ingripandebesked 

B 14   Extra åtgärder i byggskedet 
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

B 16   Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 
B 17   Avslag 
B 18   Avskrivning 

B 19   Avvisning 
S 20   Strandskyddsdispens 

K 21   Primär‐ och nybyggnadskarta 
K 22   Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
P 24   Planavgift 
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    B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                            
                 och komplement till byggnader i tabell B 2 

Ärendetyp Avgift
ftft B 1.1 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, >120 kvm BTA och OPA 

Planenligt 35 100 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr 

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr 

B 1.4 Utanför planlagt område 45 500 kr 

B 1.5 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA 

Planenligt 27 625 kr 

B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr 

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr 

B 1.8 Utanför planlagt område 36 725 kr 

B 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, med tekniskt samråd                                 
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 17 225 kr 

B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr 

B 1.11 Utanför planlagt område 19 825 kr 

B 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 

och OPA, utan tekniskt samråd                                         
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 10 400 kr 

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr 

B 1.14 Utanför planlagt område 13 000 kr 

B 1.15 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt 

samråd                                                                          
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 18 850 kr 

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr 

B 1.17 Utanför planlagt område 21 450 kr 

B 1.18 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt 

samråd.                                                                              
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 12 025 kr 

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr 

B 1.20 Utanför planlagt område 14 625 kr 

B 1.21 Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad 

≤20 kvm BTA och OPA 

0 ‐ ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.22 >15 ‐ ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.23 Utvändig ändring, per åtgärd/styck Planenligt 5 525 kr 

B 1.24 Liten avvikelse  7 800 kr 

B 1.25 Utanför planlagt område  Tim deb. dock max 13 000 
kr 1 300 kr B 1.26 Per styck utöver första åtgärden 975 kr 

B 1.27 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 250 kr 

B 1.28 All övrig ändring till eller från enbostads‐, tvåbostads‐ eller fritidshus Timdebitering 

B 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 

samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 

första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift ut enligt 

B 1.1 ‐ B 1.8 

50 % av hela avgiften 

B 1.30 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 

per styck * 

25 % av avgiften för respektive 

åtgärd 

 

* gäller endast B 1.1 ‐ B 1.22 
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, fritidshus eller 

komplementbyggnader, per byggnad 

För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex. 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

med tekniskt samråd 

Planenligt 19 500 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 25 025 kr 

B 2.4 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 325 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 18 850 kr 

B 2.7 Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA) Planenligt 22 100 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 27 625 kr 

B 2.10 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 

samråd 

Planenligt 28 600 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 38 350 kr 

B 2.13 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 

samråd 

Planenligt 20 150 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 29 900 kr 

B 2.16 Nybyggnad  101‐250 kvm (BTA+OPA) Planenligt 37 700 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 48 750 kr 

B 2.19 Nybyggnad  251‐500 kvm (BTA+OPA) Planenligt 46 475 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 60 125 kr 

B 2.22 Nybyggnad  501‐1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 63 375 kr 

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr 

B 2.24 Utanför planlagt område 76 700 kr 

B 2.25 Nybyggnad  1001‐5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 79 950 kr 

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr 

B 2.27 Utanför planlagt område 86 775 kr 

B 2.28 Nybyggnad därutöver för varje 4 000-intervall kvm 
(BTA+OPA)                    

Planenligt 14 000 kr 

B 2.29 Liten avvikelse 15 000 kr 

B 2.30 Utanför planlagt område 16 000 kr 

B 2.31 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd 

Planenligt 10 725 kr 

B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr 

B 2.33 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 kr 

B 2.34 Per styck utöver första åtgärden  975 kr 

B 2.35 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 

(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 5 850 kr 

B 2.36 Ändrad använding Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 

B 2.37 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.38 All övrig ändring Timdebitering 

196



 

 

B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och  
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck 5 850 kr 

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck 10 725 kr 

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 4 550 kr 

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 

med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck 

1 625 kr 

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

1 625 kr 

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 

ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

2 925 kr 

 

B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 

friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 

inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 

fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso‐ och miljöfarliga och för varor som kan 

medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio‐ eller telemaster 

eller torn 

Timdebitering 

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 

högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 

kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 

en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
Ärendetyp Avgift 

B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank 

Planenligt 7 800 kr 

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr 

B 5.3 Utanför planlagt område 13 325 kr 

B 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 

 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr 

B 5.7 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 1-10 p-platser 50% av taxa B 5.1-5.6 

B 5.8 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 10-40 p-platser 75% av taxa B 5.1-5.6 

B 5.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.11 Utanför planlagt område 13 650 kr 

 

B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift 

 

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

Ärendetyp Avgift 
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av 

upp till två handlingar 

2 275 kr 

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, 

från handling 3, per styck 

975 kr 

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell 
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B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr 

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr 

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 

delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

5 200 kr 

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr 

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr 

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr 

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr 

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr 

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 

skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 

eller motsvarande äldre föreskrifter 

7 150 kr 

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering 

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 

Attefallsreglerna) 

8 775 kr 

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 

Attefallsreglerna) 

10 725 kr 

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 

§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna) 

6 500 kr 

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. 

Attefallsreglerna) 

7 800 kr 

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. 

Attefallsreglerna) 

6 825 kr 

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. 

Attefallsreglerna) 

9 750 kr 

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 

åtgärden, per styck 

50 % av avgiften för respektive 

åtgärd 

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr 
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B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr 

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr 

 

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr 

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr 

 

B 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 19 175 kr 

B 11.2 Utanför planlagt område 26 975 kr 

 

B 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 

B 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 

B 14 Extra åtgärder i byggskedet 

Ärendetyp Avgift 
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck 

3 250 kr 

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet Nedlagd tid dock minst 2 600 kr 

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked Nedlagd tid dock minst 2 600 kr 

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr 

 

* för ärenden enligt B 2.19 ‐ B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 
 

 
B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 

taxans övriga tabeller 

I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 

någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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B 16 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 

B 17 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 

B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.1 Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare Ingen avgift 

B 18.2 Avskrivning, övrigt Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 

B 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 

för tillämplig ärendetyp 

 
 

     S  Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 

S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.1 
 

 
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr 

 

S 20.2 
Utanför tidigare beslutat tomtplats, även 

brygga 

14 300 kr 

S 20.3 
 

 
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.4 

Avskrivning, ärende återkallat av 

sökanden efter första kontakt med 

handläggare 

Ingen avgift 

 
S 20.5 

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och 

max tillämplig avgift för 

dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.6 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 

kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 1h 
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    K Taxetabeller för kartframställning samt mät‐ och GIS‐uppdrag 
 
 
 

 
K 21 Primär‐ och nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
K 21.1 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt. 

Fastighetens yta 0‐5000 kvm 
Nybyggnadskarta A - fullständig  9 250 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad **  6 475 kr 

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr 

K 21.4 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.5 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A – fullständig   4 000 kr 

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad **  2 800 kr 

K 21.7 Primärkarta 300 kr 

K 21.8 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område. Fastighetens yta 0‐5000 kvm 
Nybyggnadskarta A - fullständig  7 500 kr 

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad **  5 250 kr 

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr 

K 21.11 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.12 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 

område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 

5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A - fullständig  3 175 kr 

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad **  2 225 kr 

K 21.17 Primäkarta 300 kr 

K 21.15 Övriga avgifter Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, utan fältbesök 

Timdebitering 
dock minst 1h 

K 21.16 Revidering av karta inom 

giltighetstiden*, med fältbesök 

4 600 kr 

K 21.17 Kostnad per intilligande fastigheter 

utöver den första vid samtidig 

beställning 

75% av avgiften 

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert 

 

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta 
 
    ** Kartan kommer preliminärt att kunna beställas fr.o.m. slutet av kvartal 2
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K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 

Ärendetyp Avgift  

K 22.1 Ny‐ och tillbyggnad 0‐500 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter 

Grovutstakning 6 900 kr 

K 22.2 Finutstakning 8 950 kr 

K 22.3 Ny‐ och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter 

Grovutstakning 9 300 kr 

K 22.4 Finutstakning 10 500 kr 

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov‐ och finutstakning 575 kr 

K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften 

K 22.7 Gränsutvisning Startavgift, 1 punkt 3 450 kr 

K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 575 kr 

K 22.9 Lägeskontroll 1 ‐ 8 punkter 5 475 kr 

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr 

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering 

 

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
Ärendetyp Avgift 

K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 

K 23.2 Primäkarta 20 ‐ ≤50 ha Per ha 850 kr 

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr 

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr 

K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr 

203



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 5302-9435 

 

  P Taxetabell för planavgift 
 
 

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller 

öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. 
 

 
 

P 24 Planavgift 
Åtgärd 

 
PLF 

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en‐ och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55 

P 24.2 Tillbyggnad av en‐ och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en‐ och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20 

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55 

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20 

 
P 24.5 

Anläggning 2 x avgift för 

lovprövning* 

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55 

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende 

 

 
OF, Objektsfaktor för planavgift   
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF 

0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44 

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48 

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53 

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58 

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68 

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77 

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30 Därutöver för 

varje 1000‐ 

intervall 

 
+5 201 – 240 9 1 501 – 1 800 34 

241 – 280 10 1 801 ‐ 2 200 39 
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DOKUMENT ID: 20190625-30036 
SIDAN: 1 (1) 

 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny anläggningstaxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Vaxholmsvatten ABs styrelse den 
11 juni 2019. 

VA-taxans anläggningsavgift behöver höjas eftersom avgiften inte når full kostnadstäckning. Skälet till 
att avgiften inte når full kostnadstäckning är dels färre/mindre exploateringar än tidigare besked och 
att dessa exploateringar inte kompenserar för dyra VA-utbyggnader i omvandlingsområden såsom 
Skarpö, dels nödvändiga investeringar som inte genererar intäkter. Avgiften når inte full 
kostnadstäckning med föreslagen höjning men är ett steg i rätt riktning. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Vaxholmsvatten AB med förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 2. Protokoll Vaxholmsvatten 2019-06-11 
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Vaxholms kommun   
Förslag till beslut 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av 
anläggningstaxan med 5 %  

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 
 1 januari 2020 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten 
AB styrelse. 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans 
anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar 
för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-
utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan. Kostnadstäckningen beräknas till 87,7% före en höjning av taxan 
och 89,3 % med en höjning av anläggningstaxan med 5 % för 2020. Det bedöms inte realistiskt att 
nå full kostnadstäckning i nuläget, höjningen är dock ett led i riktning mot målsättningen.  

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.  
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Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
Som VA-huvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA- taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på 
ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den 
allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte 
får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna 
den allmänna VA-anläggningen.  

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.    

Anläggningsavgift (5–11 §§) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för 
utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till 
tomtgräns.  

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger 
då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i 
olika parametrar; servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där 
vissa parametrar är kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. Tomtyteavgiften ska spegla 
den kostnad som finns att bygga ut ledningsnätet i ett område. Ju större tomter som finns i ett 
område desto längre ledningssträcka behöver läggas ner vilket i sin tur innebär större 
utbyggnadskostnader. Eftersom VA oftast byggs ”inifrån och ut” i en kommun och så även i 
Vaxholm, innebär det i regel att ju längre bort från tätorten desto dyrare utbyggnad. Detta beror 
bl.a. på sämre framkomlighet, sämre geologiska förutsättningar och glesare bebyggelse. Kostnaden 
för VA-utbyggnaden styrs också av fler faktorer såsom tillgång på entreprenörer och omfattningen 
av mer bostadstäta exploateringar som ur ett VA-perspektiv ofta är mer kostnadseffektiva. För 
fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom 
dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-
utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader)  för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga 
projekt som byggs under en kommande period av 3–5 år, portföljen, och dessa projekts totala 
kostnader. Kostnadstäckningen beräknas till 87,7%1 före en höjning av taxan. Med en höjning av 

 
1 Presenterades som 90 % på Vaxholmsvattens styrelse men efter justeringar av kommunens 
exploateringsplaner (del av Vaxön 1:26 och Rindö hamn etapp 2 beräknas inte ske under perioden) 
är täckningsgraden justerad till 87,7 %. 
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anläggningstaxan med 5 % för 2020 nås en kostnadstäckningsgrad på 89,3 % för de projekt som 
beräknas anslutas under 2020–2022. Med höjningen når anläggningsavgiften inte full 
kostnadstäckning men det bedöms inte realistiskt att nå full kostnadstäckning i nuläget eftersom en 
sådan höjning huvudsakligen kommer att belasta ett fåtal anslutande fastigheter på i första hand 
Skarpö. Höjningen ses dock som ett led i riktning mot målsättningen.  

Skälet till den försämrade kostnadstäckningen beror dels på färre och mindre exploateringar som 
kompenserar för höga kostnader i s.k. omvandlingsområden som Skarpö och Storäng, dels på 
nödvändiga investeringar som inte genererar intäkter i någon större grad (dagvattenhantering 
Soldatgatan och sjöledning Blynäs-Engarn). Ytterligare en faktor är den ej antagna detaljplanen för 
Storäng som beräknades generera anläggningsintäkter från föreslagna styckningar. Just dessa 
intäkter kan dock komma i ett senare skede om detaljplanen vinner laga kraft. 

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

Övriga justeringar 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2: 

- Datum för antagande 
- Uppdaterad hänvisning till standard, § 5.4 
- Korrigering av felaktigt angiven enhet under § 12.1.c 
- Datum för ikraftträdande 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Vaxholm 

 

 

 

 
Bilagor 

Bilaga 1. Påverkan på taxan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
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Bilaga 1. Hur taxan påverkar abonnenterna  
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spillvatten och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 287 250 301 580 5,0% 

Småhus: 1200 m2 317 050 332 870 5,0% 

Småhus: 2000 m2 376 650 395 450 5,0% 

Småhus: 3000 m2 451 150 473 675 5,0% 

Småhus: 4000 m2 451 150 473 675 5,0% 

*Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används bland 
annat i jämförelsesyfte. 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spillvatten får 
följande höjning inkl. moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter sig enbart till vatten och spillvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 234 840 246 557 5,0% 

Småhus: 1200 m2 258 680 271 589 5,0% 

Småhus: 2000 m2 306 360 321 653 5,0% 

Småhus: 3000 m2 365 960 384 233 5,0% 

Småhus: 4000 m2 365 960 384 233 5,0% 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som 
ansluter alla nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) följande inkl. moms: 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spillvatten och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh 
800 m2 1 107 651 1 162 580 5,0% 

Storhus: 20 lgh  
2000 m2 1 490 051 1 563 950 5,0% 

Storhus: 15 lgh 
5000 m2 1 420 551 1 491 125 5,0% 

**Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.   
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
 

 

Utsnitt ur 

VA-TAXA FÖR  
 

VAXHOLMSVATTEN AB:S 
 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH  
 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
 

I VAXHOLMS STAD 
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ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB  

TAXA 

för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde den justeras efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Roslagsvatten AB nedan kallad va-
verket. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om (100 800 kr)   105 850 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om (68 250 kr)       71 650 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om (74,5 kr)                   78 kr 
d) en avgift per lägenhet om (58 600 kr)       61 500 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 
 
För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 
 
Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet (BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
§ 12 
 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
[…] 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 
 .1 1- och 2-bostadshus, fast schablon  670 kr 
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 .2 0- 10 000 m2  1,37 kr/m2  
 .3 10 000- 50 000 m2  0,90 kr/m2  
 .4 50 000 m2 -   0,42 kr/m2 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
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1 Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet 
som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Det 
betyder att ekonomin följs upp och redovisas samt relateras till verksamheternas kvalitet och 
måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 

Dessutom leder kommunstyrelsen, samordnar och följer upp nämnder och förvaltningar med hjälp 
av kommunledningskontoret. Funktionerna inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till 
stadens kärnverksamheter, dvs skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland 
annat stadsbyggnads- och miljöfrågor. I denna roll ansvarar kommunstyrelsen för arbetsgivarfrågor, 
ekonomi och upphandling, miljö- och livsmiljöfrågor, administrativ support till politiska organ och 
förvaltningar, arkivhantering, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turism, utvecklingen av 
kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet samt frågor som rör trygghet och 
säkerhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av 
mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som 
överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, 
detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. 
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2 Mål och indikatorer 

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

2.1 Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 
Utfall 2019 

T2 
Målnivå 

2020 
BM-värde 

18/19 

Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI) 

56  59 59 

Nöjd Inflytande-Index 
(NII) 

38  40 44 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

60  71 71 

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

85%  87% 87% 

Vaxholm har en god stadsmiljö Nöjd Region-Index (NRI) 68  68 65 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. 
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2.2 Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 
Utfall 2019 

T2 
Målnivå 

2020 
BM-värde 

18/19 

Vaxholm är socialt hållbart Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

78  75 58 

Grad av god psykisk 
hälsa (åk 9) , index 

58  60 57 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME)-Totalindex 

81  82 79 

Vaxholm är ekologiskt hållbart Avlopp som får godkänt 
vid inventering, andel 
(%) 

75%  80%  

Insamlat mat- och 
restavfall, kg/person 

223  213 213 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

43,8 %  50 % 46,8 % 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. Insamlat mat- och restavfall anges med ett års 
förskjutning. Resultat 2018 avser mätår 2017. 

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 
Utfall 2019 

T2 
Målnivå 

2020 
BM-värde 

18/19 

Ekonomin är långsiktigt hållbar Resultatavvikelse i 
procent av budget (%) 

-7,1% 4,1% 0% 0% 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. 
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3 Yttrande 

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella 
styrdokument och invånarnas upplevelse. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla 
ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Kommunen 
ska också ge god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. 

Flera utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan för Vaxholms stad pågår. Tillgänglighet ska öka genom nyttjande av digital teknik. 
Kartläggning och utveckling av processer syftar till att kvalitetssäkra verksamheten och öka kvaliteten 
till nytta för stadens invånare och företagare. Personalen är stadens viktigaste resurs och en fortsatt 
fokus på attraktiv arbetsgivare är viktig för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. 

Tillgänglighet, bemötande och varumärke 

Kommunikationsenheten leder tillsammans HR-enheten och ledningsgruppen ett strategiskt arbete 
kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande. Under 2019 gjordes ett viktigt 
avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans med samtliga arbetsplatser inom 
Vaxholms stad. Värdeorden Samspel, Engagemang och Respekt, utgör basen i den värdegrund som 
nu finns och som är gemensam för hela Vaxholms stad. Värdegrunden lanserades i maj 2019 då 
samtliga medarbetare var inbjudna. 2020 och framåt ligger betoningen på arbete för att hålla 
värdegrunden levande och göra den till en naturlig och daglig kompass för hur alla vi som på olika 
sätt representerar staden samspelar med vår omvärld och med varandra. 

Ett mål för Vaxholms stads kommunikationsenhet är att dagligen serva invånare med aktuella 
nyheter från stadens verksamheter. Huvudkanalen är den externa webbplatsen som förstärks med 
tidningen Viktigt i Vaxholm, direktutskick i brevlådorna, informationssidor i alla tio nummer av det 
lokala bladet Lotsen samt via stadens och verksamheternas sociala kanaler. För att öka 
uppmärksamheten för den externa webbsidans rika informationsflöde, förenkla och korta vägarna till 
ofta efterfrågad information och samtidigt möta behovet av enkla kontaktvägar till kommunens 
verksamheter genomför kommunikationsenheten 2019-2020 ett arbete med webbens startsida, 
genvägar, kontaktuppgifter och mobilnavigeringen. 

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens verksamheter. Det 
innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom att besvara 
allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster 
fortsätter att utvecklas kontinuerligt. 

Fortsatt utveckling utifrån invånares och besökares behov av kommunikation 

Invånare i Vaxholm efterfrågar utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Ett arbete med samordning av kommunikation inom Vaxholms 
stad har genomförts och kommunikationsråd har inrättats. Behov finns dock fortsatt av att hitta ännu 
smidigare interna rutiner mellan verksamheterna och kommunikationsenheten i syfte att på daglig 
basis kunna serva invånare med information. Detta arbete som kommer vara i fokus 2020. 
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Samordnad kriskommunikation i länet 

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 likväl som styrning och ledning vid uppkommen regional händelse. I 
samverkan fyller kommunikatörsnätverket en viktig funktion. Det gemensamma 
kommunikationsarbetet ska leda till samordnad kommunikation från aktörerna vid olika typer av 
störningar, olyckor och kriser i regionen. Målet är korrekt, snabb och samordnad information till 
allmänheten samt att kommunikationen ska ge effekt i hanteringen av en samhällsstörning. Tidigare 
varma somrar med vattenbrist och omfattande bränder har pekat på nödvändigheten av både 
förebyggande och samordnad kommunikation. 

Näringsliv och turism 

Näringslivsenheten arbetar för att vara tillgänglig för företag och medborgare samt att ge en god 
service och verka som en koordinator mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och 
myndigheter. Ett näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivsansvarig initierades under 2019 och kommer fortgå med syfte att stötta upp och ge bra 
service till stadens företagare. Med start under 2019 och som en fortsättning under 2020 kommer en 
reviderad näringslivsstrategi arbetas fram vilken kommer att påverka hur kommunens 
näringslivsarbete kommer se ut från 2020 och framåt. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är fokus att 
fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm Archipelago kommer 
aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i 
Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. Om detta faller väl ut så kommer vi i 
Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2021 och framåt. 

Kvalitetssäkring och utveckling av processer 

Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom 
olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och 
helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet 
och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet, 
vilket är en förutsättning för att förbättra verksamhetens resultat. Under 2019 har ett flertal både 
lednings-, stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på stadens intranät. Under det 
kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och arbetssätt samt sätta fokus på 
kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer. 

Kommunledningskontoret arbetar också med ett anknytande projekt för att införa processbaserade 
dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att 
klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner ska utgå från verksamhetens 
processer, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår. Den nya strukturen innebär att informationshanteringen blir tydligare och effektivare med 
målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet. I projektets 
första fas har kommunstyrelsens processer och handlingstyper kartlagts. I projektets andra fas som 
påbörjades innan sommaren kartläggs nu övriga nämnders processer och handlingstyper. Samtliga 
nämnder beräknas vara kartlagda under 2020. 

Kompetensförsörjning 

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande och 
utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. Andra 
viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens utveckling; en 
god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter utifrån 
kompetensförsörjnings-synpunkt är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan 
anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya 
medarbetare. 
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Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens. 

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms Stad pågått under 2019. Arbetet fortsätter med att implementera 
värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i 
stadens arbetsgivarpresentation på vår extern/ intern webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen 
möjlighet att påverka skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta 
viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med 
årliga enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  

Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår och 
kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 
viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens  

Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 
första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 
Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 
varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att 
arbete med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. 

Bostads- och lokalprojekt 

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i 
avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och 
kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: 
"Riktlinjer för ett hållbart byggande" vägledande. 

En god stadsmiljö avser också hur trygg invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med 
trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för 
oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt och arbete för att få en 
cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder som Trafikverket 
ansvarar för och som förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 
Rindövägen för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan. 

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
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Förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och hösten 2019 har 
det arbetats intensivt med medborgardialog, bland annat genom webbenkät, dialogmötet "open-
spacemöte", och cykelturné på kommunens öar. I enlighet med barnkonventionen kommer 
stadsbyggnadsförvaltningen också fokusera på att barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Livsmiljö 

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

Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet ligger fokus inför 
2020-2021 att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi. Denna skall ligga till grund för 
kommunens nya översiktsplan Vaxholm 2040. 

Hållbarhetsstrategin skall bland annat grunda sig på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och 
folkhälsomål samt stadens och medborgarnas lokala fokus och prioriteringar. 

Vaxholm stad är en del av det nationella projektet Glokala Sverige under 2019-2020 vars syfte är att 
sprida information och kommunicera de sjutton globala hållbarhetsmålen. Vaxholms stads arbete 
med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i all ordinarie verksamhet 
fortgår. 

Social hållbarhet 

Vaxholm skall utvecklas hållbart. Agenda 2030, Sveriges folkhälsopolitik, den regionala 
utvecklingsplanen RUFS, de nationella programmen inom brottsförebyggande- och 
föräldrastödsarbete, våra nationella strategier mot mäns våld mot kvinnor och ANDT (alkohol, 
narkotika, dopning och tobak), samt Barnkonventionen är styrdokument som stödjer Vaxholm stads 
arbete inom social hållbarhet. 

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett hälsofrämjande 
medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk hälsa, arbeta 
drogförebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Fortsatt nära samverkan med polisen för 
att bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat arbete. 

Nationellt ser vi att frågor som segregationen och skillnaderna i hälsa blir allt viktigare. Andra 
områden är jämställdhet och att vi får en allt växande äldre befolkning, vilket medför andra krav på 
samhället. Ett regionalt uppdrag att samordna stödet för folkhälsoarbetet ute i kommunerna har 
tilldelats länsstyrelsen under 2019-2020. 

Ekologisk hållbarhet 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer 
krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads 
utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och 
fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med 
förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och vatten 
samt klimatanpassning. De globala målen, den regionala utvecklingsplanen: RUFS samt de 
prioriterade regionala miljömålen som god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett 
rikt djur- och växtliv samt giftfri miljö är styrdokument som stödjer Vaxholms stads arbete inom 
ekologisk hållbarhet. 

Inför 2020-2021 kommer Vaxholms stad bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. MKN för vatten är ett styrinstrument inom 
vattenförvaltningen, som beskriver den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå vid en viss 
tidpunkt. 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. En stor del av Vaxholms vattenförekomster har måttlig 
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ekologisk status. 

En annan utmaning i Vaxholm är att minska biltrafiken och ge företräde för cykel-, gång- och 
kollektivtrafik samt att minska utsläpp av växthusgaser genom transporter, avfallsminskning och 
förändrad konsumtion via inköp och upphandling. Till 2020 ska utsläppen minska med 19 procent 
enligt den regionala klimat- och energistrategin och arbetet kommer att fortgå. 

I samarbete med säkerhetschef, Roslagsvatten och vårt miljökontor (SRMH) kommer 
klimatanpassningsåtgärder med dagvattenfrågor att aktualiseras samt att dricksvattenförsörjningen 
lyftas fram. 

Anskaffning av varor och tjänster  

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av varor och 
tjänster ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar ska därför föregås av en 
livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska ligga till grund för beslut. Kortsiktiga 
vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på miljö, hållbarhet och ekonomi ska undvikas. 

En annan aktivitet som är viktigt är uppföljning och justering av våra anskaffningsbeslut. Staden ska 
följa upp viktiga investeringar och anskaffningar inte bara genom ekonomiska nyckeltal utan även 
genom känslan, hälsan och trivseln hos så väl personalen som invånare. 

3.2 Driftbudget 

Driftbudget 
(mnkr) 

Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -78,6 -77,2 -79,0 

Driftbudgeten i ovanstående tabell är densamma som presenterades i ramärendet. I budgeten för 
2020 ingår förutom en generell pris- och lönekompensation även budget för ökade kostnader för 
flera ledamöter, projekteringsverktyg och utrangeringskostnad för lillstugans förskola. Förändringar i 
prioriteringar kan innebära en annorlunda fördelning av driftbudgeten. 

3.3 Investeringar 

Löpande 
investeringar (mnkr) 

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -0,2    

IT - löpande -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform 

-0,7    

Miljöbil -0,4    

Gym -1,0    

GC-vägar -2,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Rådhuset -5,0 -5,0   

Kommunhuset -0,2    

Lekplatsinsats  -1,0   

Övrigt -5,4 -2,1 -8,4 -8,4 

Summa -16,7 -16,1 -16,4 -16,4 

Driftbudgeten i ovanstående tabell är densamma som presenterades i ramärendet. Förändringar i 
prioriteringar kan innebära en annorlunda fördelning av driftbudgeten. 
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3.4 Taxor och avgifter 

Inga taxeförändringar.  
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Nyckeltal 2020 Kommunstyrelsen

2016 2017 2018

Personal

 Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Vaxholm 73 71 69
Sthlm län 79 80 81

 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex Vaxholm 83 82 81
Sthlm län 79 79 79

Bemötande, tillgänglighet, delaktighet

 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) Vaxholm 76
Sthlm län 85

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

Vaxholm 37

Sthlm län 46

 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Vaxholm 88,6 88,6 90,7
Sthlm län 82,7 82,7 83,4

Svenskt näringslivsranking, enkät Vaxholm 156 164 181
Sthlm län 79 83 91

Social hållbarhet

Anmälda våldsbrott antal/1000 inv Vaxholm 4,2 4 3,1
Sthlm län 9,9 9,8 9,5

 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv Vaxholm 30 28,7 25
Sthlm län 45 43,4 39,9

Kommunmottagna i flyktingmottagandet  med uppehållstillstånd, 
antal/1000 inv. Vaxholm 3,9 4,4 3,1

Sthlm län 5 5,5 4,2

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. Vaxholm 1 1,3 1,1
Sthlm län 2,6 2,7 2,7

 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Vaxholm 29,5 30,6 34,5
Sthlm län 28,3 29,3 30,7

 Kvinnor bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Vaxholm 54,1 54,1
Sthlm län 44,1 44,1

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor Vaxholm 50 50
Sthlm län 50 50

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar Vaxholm 65 66
Sthlm län 65 64

Nöjd Region-Index Trygghet, kvinnor Vaxholm 72 73 75
Riket 55 54 55

Nöjd Region-Index Trygghet, män Vaxholm 78 80 81
Riket 61 60 61

Ekologisk hållbarhet

Insamlat matavfall (från Roslagsvatten) Vaxholm 31 30

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi Vaxholm 0 5 9
Sthlm län

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv Vaxholm 1,84
Sthlm län 2,47

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet Vaxholm 45 56 51
Sthlm län

Kommunstyrelsen (KS) följer nedastående nyckeltal inom områden som ligger inom KS ansvarsområden. 
Nyckeltalen ligger utanför målstyrningen och har därför inte målvärde.
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1. Kommungemensamma avgifter 

 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
 

Momsfritt om inte annat anges. 

 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande 

av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även 

kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av 

allmän handling i digitalt format. 

 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas 

ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut 

motsvarande den för kopior. 

 

Fotokopia A4  

Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 

Svart/vit Sida 10 50 kr 

Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 

Färg 5 kr per sida 

Fotokopia A3  

Svart/vit Som A4 x 2 

Färg Som A4 färg x 2 

Fotokopia A2  

Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 

Färg 45 kr per sida 

Fotokopia A1  

Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 

Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 

Färg 70 kr per sida 

Fotokopia A0  

Svart/vit 70 kr per sida 

Färg 100 kr per sida 

Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 

sammanställning och bifogande av filer 

till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 

Per påbörjad kvart därefter 125 kr 

Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 

Utskrift av upptagning för ADB 

Sida 1 – 9 

Sida 10 

Sida 11 och därutöver 

 

Gratis 

50 kr 

2 kr per sida 

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt kopia av allmän handling 

Sida 1 – 25 

Sida 26 och därutöver 

  

50 kr 

2 kr per kopia 

Överföring av digital upptagning 

till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 

Överföring av fotografisk bild till 

DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 

 
Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
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1.2 Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen         
 
Typ av resa Pris 

Barn till och med 12 år 0 kr 

Ungdom och vuxen 50 kr 

Pensionär 30 kr 

Säsongskort 1500 kr 

Månadskort 350 kr 

Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 

Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       

Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 

Varuvagn 100 kr 

Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 
Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 
 
Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt fall eller 

enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 
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2. Kommunstyrelsen 
 

2.1 Avgifter för planbesked 

 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, änd-

ras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I 

planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planlägg-

ningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. 

 

Avgifter 

 

Klass Komplexitet Avgift 

1 Mycket enkelt 10 000 kr 

2 Enkelt 20 000 kr 

3 Normalt 30 000 kr 

4 Komplext 50 000 kr 

5 Mycket komplext 70 000 kr 

6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 

1 500 kr 

 

 

Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 

bedöma vilken klass ärendet hör till. 

 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande krite-

rier: 

* mindre projekt av enklare karaktär  

* projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 

inte ligger inom strandskyddat område 

* eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard förfarande 

* avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 

Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

* projekt av enklare karaktär 

 * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 

inte ligger inom strandskyddat område 

* Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande 

 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

* projekt av normal karaktär  

* projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 

* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande utan program 

 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte ut-

gör en mycket komplex åtgärd: 

* större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större verk-

samhetsprojekt 

* ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfa-

rande 

 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
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* projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetspro-

jekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 

kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående 

* ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 

* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

 

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebite-

ring. 

 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

från förfallodagen till dess betalning sker. 

 

 

2.2 Tidsersättning för planarbete 

 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lö-

nekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kost-

nader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 

 

 Timkostnad exkl. moms (kr) 

Tidsersättning 1 400 
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1 Ansvar och uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, 
förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden.

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstödet och skol- 
och familjestödet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av 
andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar.
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå1 
2020

BM-värde 
18/19

Elever i åk 9 som 
uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, andel (%)2

94,5% 91,8% 90% 86%

Genomsnittligt 
meritvärde åk 9 256,9 257,4 250 248

Behörighet till 
gymnasieskolan åk 9, 
andel (%)

97,7% 97,8% 95% 90,5%

Utbildningen håller en hög 
kvalitet med god ledning och 
stimulans så att alla barn och 
elever lyckas med sin utbildning, 
får fullständiga betyg i åk 9 och 
når sin gymnasieexamen.

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, andel 
(%)

83,3% 79% 66,9%

Elever i åk 5 och 9 som 
är nöjda med skolan, 
andel (%)3

78%

Vårdnadshavare som är 
nöjda med förskolan, 
andel (%).4

96% 95% 95% 93%

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

95% 98% 98% 96%

Barn, elever och föräldrar är 
nöjda och trygga med 
utbildningsverksamheterna.

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

93%

1 Målnivåer för det första målet är beräknat på att Vaxholms stad håller sig bland de 10 bästa kommunerna 
(ovägt medelvärde). 
2 Kunskapsresultat som indikatorerna andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och genomsnittligt 
meritvärde jämförs (BM-värde) med SALSA-värdet (2018) medan behörighet till gymnasiet och gymnasieelever 
med examen inom 3 år jämförs med resultat för Stockholms län totalt (2018), (Skolverket 2019).
3 Indikatorerna nöjdhet och trygghet för årskurs 5 och 9 är nya eftersom årskurs 8 är utbytt till årskurs 9 för en 
jämförelse på nationell nivå med Skolinspektionens skolenkät.
4 Benchmarking för trygghet och nöjdhet i förskolan görs mot Våga Visa och det är värde för 2019 (Våga Visa 
2019).

5242



Barn- och utbildningsnämnden, Yttrande till mål och budget 2020 5(9)

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Lärare (heltidstjänster) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne, andel (%)5

73,5% 74% 70%

Förskollärare 
(heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, 
andel (%)

31% 31% 28%

Utbildningsverksamheterna har 
en kunskaps- och hälsofrämjande 
miljö med en god ekologisk och 
social hållbarhet.

Ekologiska inköp i kr, 
andel (%)6 38 % 38 % 35 %

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 2,3% 0 0%

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk, 
(%)

2,4% 0 -8,2%

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 2,5% 0 -4,3%

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) -9% 0 -12,3%

Benchmarking för nettokostnadsavvikelser görs mot Stockholms län (Kolada 2019).

Nettokostnaden är högre än förväntat i grundskolan och lägre än förväntat på fritidshemmet. Vidare 
utredning om kostnadsfördelning mellan grundskola och fritidshem behövs för att säkerställa att 
kostnader allokeras rätt mellan verksamheterna.

Nettokostnaden för förskolan är högre än förväntat. För att åtgärda detta strävar barn- och 
utbildningsnämnden mot större enheter. Äppelgården har lagts ned och familjedaghemmen är 
vilande. En omorganisation är genomförd där tre förskoleområden med varsin chef har slagits 
samman till två områden med varsin chef. Dessa åtgärder kommer att synas under andra halvåret 
2019 och få full effekt 2020.

5 Benchmarking för lärar- och förskollärarlegitimation görs mot resultat för Stockholms län (Skolverket 2019).
6 För ekologiska inköp i kronor (%) så jämförs Vaxholm med resultat för Stockholms län (Ekomatcentrum 2019). 
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Kommunal regi förskola

Förskolan i kommunal regi håller en hög kvalitet. Utvecklingsinsatser som lett till ökat resultat för 
läsåret 2018/2019 är bland annat: utveckling av undervisningsuppdraget i förskolan, deltagande och 
test av nya undervisningsmetoder genom Ifous forskningsprogram "Undervisning i förskolan" (UnDif) 
och digital didaktik (undervisning i digital lärmiljö).

Nya, gemensamma mål för de kommunala förskolorna för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för 
läsåret 2019/2020 är:

 att utveckla undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet inom området språk och 
kommunikation,

 att pedagoger utvecklar en gemensam förståelse för vad adekvat digital kompetens innebär i 
utbildningen i förskolan,

 att förskollärare och arbetslag utvecklar en gemensam förståelse för vilka ramar och 
strukturer i utbildningen som bidrar till goda och likvärdiga förutsättningar för alla barn.

 att utveckla förskolans utemiljö och i det arbetet ta med pedagogers och barns erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i förskolan. 
Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod 2019-2021, 
säkerställa en adekvat digital kompetens för barnen i våra förskolor. En likvärdig förskola står i 
förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och kompetenshöjande 
insatser planerats. Handlingsplanens genomförande uppskattas kosta ca 400 tkr vilket ryms inom 
föreslagen budgetram.

Kommunal regi grundskola

Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet. Utvecklingsinsatser som lett till ökat resultat är 
bland annat ökad digital skolutveckling, ökad kvalitet i utbildningen på fritidshemmen, utvecklad 
samordning och systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan inom och mellan skolenheterna.

Nya, gemensamma mål för de kommunala skolorna för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för läsåret 
2019/2020 är att:

 alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. Det innebär att tillgängliggöra undervisningen för alla elever och arbeta för en 
hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa.

 hela skolan (F-6) ska få en god förståelse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 2019. I 
handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal moduler 
som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik. 
Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare 
fått del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara.

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i en insats 
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ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad beslutat 
att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att fokusera på området livsmiljö, vilken 
innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i 
satsningen men har, på grund av skiftande behov, planerat detaljer individuellt. Sedan 2016 har 
3 mkr tillskjutits årligen för att satsningen ska kunna genomföras. Denna satsning bedöms kunna 
fortgå under 2020 och ryms inom föreslagen budgetram.

Gymnasium

Antal gymnasieelever ökar, vilket vi ser i den negativa avvikelsen för 2019. Eleverna väljer även 
dyrare program vilket också påverkar ekonomin negativt. I ramen för 2020 har 2,7 mkr tillförts för att 
kompensera för fler elever och dyrare program, vilket väl täcker de utökade kostnaderna.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, 
men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds 
ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter 
för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika 
funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge 
riktat stöd. Barn- och utbildningsnämnden har inte blivit kompenserade för denna utvecklingsinsats 
men bedömer att den ryms inom föreslagen budgetram.

Kulturskolan

Det finns en målsättning att sänka avgifterna i kulturskolan. En utredning som förvaltningen 
genomfört visar att Vaxholms stad har en hög andel elever som tar del av verksamhetens utbud. 
Utredningen visar även att en stegvis sänkning över en fyraårsperiod skulle innebära att vi närmar 
oss regionens genomsnittliga avgift. Den gradvisa sänkningen skulle innebära ett ökat anslag det 
första året på ca 114 tkr, vilket kompenserats i budgetram.

Mål för kulturskolan för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för läsåret 2019/2020 är att:

 kulturskolan ska ha en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom flera 
konstuttryck,

 arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet i olika kultur- och 
fritidsarrangemang i Vaxholm,

 att alla barn och unga känner till kulturskolan och känner sig välkomna.

Förvaltningsnivå

Ett nytt skolskjutsavtal är tecknat och börjar gälla från och med hösten 2019. Avtalet innebär 
fördyrande kostnader på ca 1,7 mkr vilket kompenserats i budgetram och väl täcker de utökade 
kostnaderna.

Eventuell påverkan av ny internhyresmodellen har inte beaktats i yttrandet. Kompletteringar 
gällande detta kommer att behövas om beslut om ny modell antas.

Under 2020 kommer en ny lärplattform att implementeras för våra skolor och förskolor. 
Utbildningsförvaltningen kommer även att byta verksamhetssystem 2021. Det innebär två stora 
systembyten under 2020-2021. Införandet av dessa system kommer inte ligga parallellt i tid. Att byta 
två så stora och viktiga system är både kostnadskrävande och resurskrävande. 
Utbildningsförvaltningen bedömer kostnaderna som okända under 2020 och har inte tagit hänsyn till 
dessa i yttrandet till budgetram. Den större kostnadsökningen bedöms dock beröra budget 2021 och 
behöver beaktas vidare inför kommande budgetarbete.

Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola. 
Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får indikationer 
på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för att säkerställa 
platser för stadens barn och elever.
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Livsmiljö

Enheten Samverkan och stöd

Från och med den 1 september har utbildningsförvaltningen en ny enhet på plats, Enhet Samverkan 
och stöd. Två av socialtjänstens verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, slås 
samman med förvaltningens barn- och elevstöd där central studie- och yrkesvägledare, central 
specialpedagog samt kvalificerad handläggare ingår. Även ungdomsverksamheten (tidigare 
fritidsgården) kommer ingå i enheten. Enhetens uppdrag är att genom samverkan och stöd med 
verksamheter och andra aktörer bidra i arbete med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet 
för barn och elever i behov av särskilt stöd och verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola 
och modersmål. Enheten ansvarar även för uppföljning av samverkansavtalen gällande 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad 
ungdomsverksamhet är projekt som är i fokus läsåret 2019/2020. Inom ramen finns utökade medel 
för att utöka ungdomsverksamheten med ytterligare en tjänst till 2020.

Måltidsenheten

Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med utgångspunkt i 
Agenda 2030 genom att minska matsvinn samt utsläpp av livsmedelsgaser; öka andel inköpta 
ekologiska livsmedel; närproducerade inköp och laga mat från grunden. Hållbarhetsbidraget på 
450 tkr som måltidsenheten erhållit de senaste åren ryms även inom ram 2020 vilket bidrar till 
måluppfyllelsen.

  

3.2 Driftbudget

 

Driftbudget (tkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Barn- och 
utbildningsnämnden -351 662 -359 370 -374 105 -390 463

Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer att justeras upp  för att täcka de tjänster som 
överförs från socialnämnden till den nya Enheten Samverkan och stöd inom utbildningsförvaltningen. 
Socialnämnden kommer fortsatt finansiera en tjänst för att möta behov av insatser från 
socialnämnden.

Budgetramen för 2020 innehåller en uppräkning på 2,5 procent, vilket beräknas på prisökning 2,4 
procent samt löneökning 2,6 procent (det centrala märket är satt till 2,4 procent) med en viktning av 
50 procent till vardera.

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på digitalisering i grundskolan och 
förskola, en satsning för att sänka avgifterna i kulturskolan, en utökning av ungdomsverksamheten, 
kompensation för avskrivning av inventarier till Kronängsskolan, kompensation för ökade 
gymnasiekostnader, kompensation för ökade persontransportkostnader och ökade hyror samt ett 
effektiviseringskrav på 1 procent.

För att möta effektiviseringskravet kan verksamheterna och förvaltningen erhålla en uppräkning på 
1,5 procent av grundbeloppet och 1 procent till de anslagsfinansierade verksamheterna. De riktade 
satsningar som görs inom skola och förskola väger dock upp effektiviseringskravet och bidrar till en 
högre ökning till verksamheterna än den faktiska uppräkningen av grundbeloppet.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att tilldelad budgetram, tillsammans med statliga bidrag, 
ger utrymme för verksamheternas arbete och planerade utvecklingsinsatser. Det som inte beaktats i 
yttrandet är eventuella kostnader för implementering av ny lärplattform och nytt 
verksamhetssystem, där kostnaden för 2020 är oklara. Hänsyn har inte heller tagits till hur en ny 
hyresmodell påverkar förvaltningen och verksamheterna.
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3.3 Volymavstämning

 

Verksamhet Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Förskola 1-2 218 199 210 223

Förskola 3-5 433 402 399 412

Ped omsorg 1-2

Ped omsorg 3-5

F-5 1026 1007 1007 1006

6 till 9 807 778 751 739

Fritids 637 630 612 621

Klubb 180 165 170 166

Gymnasiet 523 555 583 599

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att volym- och prisförändringar ryms inom föreslagen 
budgetram.

3.4 Investeringar

 

Investeringar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Barn- och 
utbildningsnämnden

Inventarier -1500 -2500 -2500 -2500

Lärmiljö -500

Summa -2000 -2500 -2500 -2500

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att investeringsutrymmet täcker de inköp som behöver 
göras 2020.

3.5 Taxor och avgifter

Avgifter inom förskola och fritidshem styrs av att Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. 
Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av "förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det 
innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år.

Nämnden för teknik och fritid ansvarar och beslutar om avgifter för att hyra aulan och andra lokaler i 
Kronängsskolan. Övriga lokaler inom utbildningsverksamheterna beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden.
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1 Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. Rader markerade i grönt är nämndens mål för 2020 och för 
dessa nyckeltal finns det målnivåer satta och benchmarkingvärden (BM). De övriga nyckeltalen följer 
utbildningsförvaltningen upp utan satta målnivåer. Däremot ingår en del av dem i olika rapporter 
under året inklusive jämförelser med Stockholms län och riket.

1.1 Kvalitetsnyckeltal

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-värde 
2018

Målnivå 2020

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 9

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 8

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 97,7% 97,8% 90,5% 95%

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) 

14,9 14,3

Elever 16–18 år inskrivna i gymnasieskolan 
(gymnasiefrekvens), andel (%) 

95,3% 92,4%

Elever i egenregin åk 7–9, andel (%) 81% 84%

Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 88% 87%

Elever i åk 2 som känner sig trygga på fritids, andel (%). 97% 93%

Elever i åk 2 som är nöjda med skolan (%) 97 % 93 %

Elever i åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 96% 93%

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

94,5 91,8 86 90%

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

93%

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

78%

Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 248 250

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 83,8 66,9 79

Minst når betyg E åk 6, andel (%) 93,3% 95,7%

Minst når betyg E åk 9, andel (%) 94,5% 91,8%

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, 
andel (%) 

85% 78% 73%

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel 
(%) 

85% 89% 77%

NY! Vårdnadshavare för elever i åk 2, 5 och 9 som är 
nöjda med skolan, andel (%) 

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

95% 98% 96% 98%

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%). 96% 95% 93% 95%

Vårdnadshavare åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 88% 85%
Benchmarking för förskolan görs mot Våga Visa-nätverket (ett tiotal kommuner som till exempel Danderyd, Vallentuna, Nacka). 
Benchmarking för kunskapsresultaten görs mot Skolverkets SALSA-värde alternativt resultatet för Stockholms län.
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1.2 Hållbarhetsnyckeltal

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-
värde 
2018

Målnivå 2020

Andel fritidspersonal med pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%) 

15% 22%

Andel elever i åk 8 som är fysiskt aktiva (%) 72% 71 % -

NY! Andel elever i åk 9 som är fysiskt aktiva (%) -

NY! Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och 
behörighet att undervisa i fritidshemmet (%)

Ekologiska inköp i kr, andel (%) 38,1% 37% 38 %

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%), 60% 66% 63%

Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, andel (%) 

31% 28% 31%

Grad av god psykisk hälsa (index 0–100) årskurs 9 58 53 57

Personal (heltidstjänster) i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

34% 32%

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 81,9% 76,9%

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

73,5% 70% 74%

Benchmarking för lärar- och förskollärarlegitimation görs mot resultat för Stockholms län (Skolverket 2019). För ekologiska 
inköp i kronor (%) så jämförs Vaxholm med resultat för Stockholms län från Ekomatcentrum.

14251



Barn- och utbildningsnämnden, Nämndens nyckeltal 2020 5(5)

1.3 Ekonominyckeltal

Mått Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-
värde 
2018

Målnivå 2020

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn (all 
regi)

32 396 kr 32 504 kr 30 083 kr

Kostnad förskola kr/inskrivet barn (all regi) 148 601 kr 153 705 kr 149 433 kr

Kostnad grundskola F-9 hemkommun 
kr/elev (all regi)

107 008 kr 111 210 kr 104 163 kr

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev (all regi)

103 812 kr 104 137 kr 112 900 kr

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 0,7% 2,5% -4,3% 0%

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. 
öppen förskola, (%) 

3,5% 2,4% -8,2% 0%

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. 
öppen fritidsverksamhet, (%) 

-9,2% -9,0% -12,3% 0%

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 2,3% 0%

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan 
(%) 

-14% -17,3% -6,5%

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn 

157 337 kr 162 282 kr 152 878 kr

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev 105 922 kr 110 495 kr 105 951 kr

Kostnad kommunalt fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

35 533 kr 36 260 kr 36 825 kr

Benchmarking för nettokostnadsavvikelser görs mot Stockholms län (RKA 2019).
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3 Barn- och utbildningsnämnden

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och 

fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att 

staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 

maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya 

högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari 

nästkommande år.

Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och 

pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under 

läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti 

månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka.

Taxekategori Avgift per månad
Förvärvsarbete/studier/asylsökande  

Barn upp till 3 år 

Enligt index 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande 

Barn 3 – 5 år

Enligt index 

Föräldraledig/arbetssökande 

15 tim/vecka inkl. lov 

eller 25 tim/vecka exkl. lov 

Barn upp till 3 år

Enligt index 

Föräldraledig/arbetssökande 

15 tim/vecka

Barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov

Föräldraledig/arbetssökande 

25 tim/vecka exkl. lov 

Barn 3 – 5 år 

Enligt index 

Allmän förskola (15 tim/vecka)

Barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov

Placering i förskola på grund av barnets behov av 

särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka

Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 

lov

Placering i förskola på grund av barnets behov av 

särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka

Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år

Enligt index 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering

Barn 3 – 5 år

340 kr/vecka
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Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den 

högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för 

fritidshem (se punkt 3.3). Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande 

bidragsår. 

Antal placeringar Avgift per månad
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Placering 4 och följande Ingen avgift

Avgiftsreducering:
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om 

hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste 

lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste 

anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har 

vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En 

kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos 

Skatteverket. 

3.2 Annan pedagogisk verksamhet

Öppen förskola Materielkostnader tas ut

3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Antal platser Avgift per månad
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr

Plats 4 och följande Ingen avgift

Avgiftsreducering:
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om 

hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste 

lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste 

anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har 

vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En 

kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos 

Skatteverket. 
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3.4 Kulturskolan

Aktivitet Avgift per termin
Instrumentalelever (lektion 20 min)

Instrumentalelever (lektion 30 min)

Körelever

Ensemble/rockskola, enbart

1 525 kr 

2 290 kr  

600 kr

 810 kr

Instrumenthyra   400 kr

Drama 7–12 år (lektion 60 min)

Drama 13-19år (lektion 90 min)

Konst

1 035 kr

1 550 kr

1 035 kr

Avgift vid uppträdande 
Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut.

3.5 Studiebesök

Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I 

avgiften ingår fika.

Aktivitet Avgift
Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person

Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende:

 socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga 
uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd

 hälso- och sjukvårdslagen
 patientsäkerhetslagen
 flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
 lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB)
 lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
 kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR)
 föräldrabalken

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, 
kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig 
i ärenden som remitterats till nämnden.

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen.

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

 äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende,
 barn och unga som är i behov av stöd och omsorg
 personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och 

som har rätt till sin försörjning
 nyanlända/ensamkommande
 personer med missbruksproblem
 personer som utsatts för brott
 föräldrar med samarbetssvårigheter
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%)

92 % 92 % 88 %

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%)

71 % 78 % 78 %

Nöjda brukare: Invånare och 
närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter.

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

92 90 100

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens 
områden

35 % 40 % 31 %
Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för 
att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas 
kvalitet. Andel ansökningar inom 

ekonomiskt bistånd som 
sker digitalt.

0 % 50 %

Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.

Andel strukturerade och 
standardiserade 
metoder inom 
socialtjänstens område

28 % 40 % 38 % 

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående.

Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit 
bistånd i 10-12 mån 
under året

34 % 20 % 16,5 %
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Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

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

100 % 90 % 87 %

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

100 % 90 % 90 %

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nettokostnadsavvikelse 
för individ- och 
familjeomsorg (%).

-31,3% 0% -12,6%

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%). -9,4% 0% -6%

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%). 2% 0% 5,6%

Ekonomin är långsiktigt hållbar

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 5,5% 2,9% 0%
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Övergripande

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. För införandet av detta kommer 
förvaltningen behöva anlita en upphandlingskonsult för hjälp och stöd med en funktionsupphandling. 
Kostnaderna för välfärdsteknik kommer i framtiden generera en ökad driftsbudget för digital 
utveckling.

Arbetet med förberedelser för automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och 
processer som socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration 
samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med en besparing på 2/3, ifall en 
analog process digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de 
kommande befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter. Arbetet kan med 
fördel bedrivas kommunövergripande vilket förväntas ge en kostnadsbesparing för hela staden.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Från och med 2018-01-01 gäller en ny lag som reglerar samverkan mellan kommuner och 
landsting/regioner gällande utskrivningsprocessen från slutenvård. Lagen är utformad så att 
kommunerna och slutenvården i respektive region ska teckna ett avtal om vilka spelregler, 
förutsättningar och betalningsansvar som föreligger gällande utskrivningsprocessen från slutenvård. I 
Stockholms län finns en tidsbegränsad överenskommelse som upphör att gälla 2019-12-31. En ny 
regional överenskommelse är framtagen som ska börja gälla 2020-01-01. Denna överenskommelse är 
för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya överenskommelsen innebär 
väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de individer som är utskrivningsklara 
snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda, som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, behöver insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Avdelningen för myndighetsutövning

Myndigheten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att 
planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten 
jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom 
enheterna. Utvecklingen av myndighetens processer kommer fortlöpa under det kommande 
verksamhetsåret och vi förväntar oss en ökad förmåga att styra våra verksamheter.

Myndigheten har genomfört en arbetstyngdsmätning inom enheten för barn och unga. Resultat har 
utvärderats och beslut är fattat om att införa modellen på myndighetens samtliga enheter under 
kommande verksamhetsår.

Det kommande verksamhetsårets brukarundersökning kommer att beställas av SKL. Syftet är att 
spara administrativ tid för verksamheterna genom att lägga ut undersökningen på tredje part.

Äldre och funktionsnedsatta
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Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till 
kommunen.

Nyanlända

Mottagandet av nyanlända 2020 kommer att minska något jämfört med 2019. Enligt 
Migrationsverkets prognos kommer 24 personer anvisas till Vaxholm stad inklusive kvotflyktingar 
under 2020. Vi kan se ett begynnande problem med bostadslösningar för de som anvisas till 
kommunen.

Återförening

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot. Det är dels anhöriga till 
ensamkommande barn som genom anknytning/familjeåterförening kommer till Vaxholm och dels 
EBO, nyanlända med uppehållstillstånd eller asylsökande som flyttar till kommunen och ordnar eget 
boende. Detta kan innebära ytterligare belastning på förvaltningen som är svåra att förutse.

Ensamkommande barn

Under 2019 har Vaxholm har tagit emot anvisningar av 1 ensamkommande barn. För 2020 beräknas 
andelstalen bli 4.70 promille. För verksamhetsåret 2020 finns även möjligheten att lämna över 
andelstal till annan kommun. I slutet av innevarande år pågår diskussioner med andra kommuner 
kring detta. Det finns också möjlighet att i varje enskilt ärende föra över socialtjänstansvaret till 
annan kommun.

Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen pga rådande brist på 
familjehem och andra strukturella hinder. Vaxholms avtal med Sorsele har upphört och en 
förlängning är inte aktuell under kommande verksamhetsår.

Avdelningen för utförande

Vaxholms äldreboende

Vaxholms äldreboende har sedan 1 november 2018 drivits i egen regi. Utmaningar och 
förbättringsområden har identifierats under tiden. Kostnaderna för driften av äldreboendet har blivit 
högre än budget under 2019. Analysen av underskottet visar på att platspriset inte ligger i nivå med 
vad kostnaden är att driva ett äldreboende i den storleken. Svårigheter finns att hitta synergieffekter 
med andra verksamheter då Vaxholm inte har fler boenden. För att kunna arbeta med utveckling, 
kvalité och effektivisering behövs en utökad budget som medger utrymme för digitalisering, 
verksamhets- och organisatorisk utveckling. Analysen finns närmare beskriven under driftsbudget.

Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. Genom att införa 
digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av hanteringen av läkemedel, inklusive 
delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta minskar den administrativa tiden för 
sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som 
läkemedelsavvikelser minskar.

Mobil dokumentation

Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som läggs på 
hantering av journalanteckningar samt arbetsscheman. Den mobila åtkomsten ska användas för att 
på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna 
dokumentera tillsammans med individen via surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar 
rättsäkerheten och minskar avvikelser kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande 
för hemtjänst egen regi, och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021). Även 
journalhantering gällande HSL behöver uppdateras till ett modernare verksamhetssystem, som 
nästan all annan ärendehantering inom socialförvaltningen redan har gjort.

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter
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Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer 
att fortgå under 2020.

Verksamhetsuppföljning LOV

Verksamhetsuppföljning sker årligen inom egen regi och samt hos entreprenörer. Uppföljning och 
fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under våren 2020.

Nytt särskilt boende

Förvaltningen är delaktig i projektet med att bygga ett nytt särskilt boende. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 och intensifieras.

Livsmiljö

Övergripande

Socialförvaltningen fortsätter arbetet under 2020 med att införa e-tjänster för de olika 
verksamhetsområderna. E-tjänsterna ökar tillgänligheten, rättsäkerheten samt möjligör en snabbare 
ärendehantering.

Förvaltningen kommer även under 2020 leda/delta i projektet "Mer Digital" tillsammans med övriga 
förvaltningar. Projektets mål är att seniorer i Vaxholms stad ska känna sig trygga med användandet 
av digitala verktyg samt att de ska kunna använda och ha förståelse för digitala tjänster för 
samhällsservice.

 

Avdelningen för myndighetsutövning

Barnkonventionen ska implenteras i svensk lagstiftning under kommande verksamhetsår. Arbetet 
med att införliva den nya lagstiftningen i våra processer och interna dokument pågår och kommer att 
vara av stor vikt under kommande verksamhetsår.

Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 2019. 
Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld 
(ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer.

Projektet uppsökande verksamhet för personer över 80 år utan hemtjänstinsatser kommer att 
implenteras i ordinarie verksamhet under kommande verksamhetsår. Syftet är att ge information, 
vägleda och bistå med nödvändiga kontakter med exempelvis vårdcentral eller biståndshandläggare. 
Insatsen syftar till att bibehålla självständighet och hälsa.

Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet har medfört att en e-tjänst för ekonomiskt 
bistånd har implementerats. E-tjänsten öppnar upp för digitala ansökningar samt att medborgarna 
kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för myndighetsbeslut och kommunicering. 
Ambitionen är också att skapa tid för klientnära arbete.

Myndigheten har rekryterat en jobbcoach för 2019 i projektform. Finansieringen för nästkommande 
verksamhetsår är inte helt klar. Redan under 2019 har ett 10-tal personer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd fått sysselsättning/anställning via jobbcoachen. Förhoppningen är att ESF(Europeiska 
socialfonden) ska bidra med projektmedel. Vi bedömer att det skulle vara en avsevärd förlust för 
förvaltningen och framförallt för kommunens medborgare om finansieringen av jobbcoachen skulle 
utebli. Detta i synnerhet mot bakgrund av Arbetsförmedlingens minskade resurser. Som i sin tur kan 
leda till ökat ekonomiskt bistånd om inte kommunen arbetar proaktivt för målgruppen.

Vaxholms stad är en del av Samordningsförbundet Roslagen sedan 2019. Syftet med 
samordningsförbundet är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan Kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget. 
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och 
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livskvalitet. Under kommande verksamhetsår tillhandahåller myndigheten samordningsförbundet 
25% av en heltidstjänst som finansieras av samordningsförbundet.

Avdelningen för utförande

Fixartjänsten infördes 2016. Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan ä stor. Nöjdheten 
är hög hos de som använder tjänsten. Efterfrågan innebär att fixartjänsten finns kvar under 2020. 
Fixartjänsten är även införd på Vaxholms äldreboende och där används tjänsten för enklare 
vaktmästaruppdrag, lite transporter och koll av utomhusmiljön. Även på boendet kommer tjänsten 
att finnas kvar 2020.

Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket 
medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Arbete pågår hos 
fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm. Det 
arbetet behöver prioriteras. Resorna idag medför oro och otrygghet för brukarna i och med lång 
resväg och väntetider till färjan, då målgruppen har svårigheter att hantera sådana händelser.

Anhörigstödet fortsätter utveckla sitt arbete för att nå anhöriga/närstående till fler målgrupper. 
Anhörigstödet är väl etablerat till de som har en person med kognitiv svikt i sin familj/närhet. Under 
2020 kommer arbetet fortsätta med stöd till bl.a närstående/anhöriga till personer inom LSS och 
socialpsykiatrin. Ett samarbete finns mellan anhörigstödet och personliga ombudet.

Personliga ombudet har under 2019 sett en ökning av klienter som behöver stöd. Personliga 
ombudet kommer under 2020 att fortsätta arbeta brett med kontakter internt och externt för att 
hitta bra stöd till de personer som är i behov av stöd och hjälp i den formen.

3.2 Driftbudget

Nedan är Socialnämndens beräknade driftbudget.

Driftbudget (tkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Socialnämnden -178 937 -182 206 -189 045 -202 242

Budgetförutsättningar 2020-2022

Under flera år har socialnämnden redovisat ett budgetöverskott. Aktivt arbete från förvaltningens 
sida, gynnsam volymutveckling samt konkurrensutsatta priser har hållit nere kostnaderna.

Socialnämndens budgetram kommer att justeras ned med ca 1,6 mkr som en följd av att 2,5 tjänster 
överförs till Barn- och utbildningsnämndens till den nya Enheten Samverkan och stöd inom 
utbildningsförvaltningen.

Inför 2020 ser förvaltningen ett behov av att öka budgeten med 4 miljoner kronor jämfört med det 
förslag som ligger i ramärendet. Det ökade budgetbehovet består dels av att staden kostar mer än 
referenskostnaden inom funktionshinderverksamheten och dels på att staden inte lyckas driva 
särskilda boendet i egen regi till samma pris som en privat utförare. Privata utförare som driver flera 
boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, kvalitetssystem, 
personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris jämfört med staden. 
Merkostnaden för staden att driva boendet i egen regi jämfört med en privat utförare uppgår till 
cirka 8 miljoner kronor. Värt att nämna är att det tillkommer flera dolda kostnader utöver dessa 8 
miljoner kronor i form av utökad arbetsbörda för förvaltningen och övriga stödfunktioner. 
Anledningen till att förvaltningen frågar om en utökad budgetram på 4 miljoner kronor och inte 8 
miljoner kronor är för att vi räknar med att klara av mellanskillnaden inom ram.

 

Övergripande

Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de 
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förutsättningar som lämnats i Ramärendet 2020-2022.

Faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan 
påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning samt oväntade volymökningar kan öka 
kraven på verksamheter och öka kostnader inom nämndens ansvarsområde.

Den största osäkerheten inom nämndens verksamhetsområde bedöms vara nyanlända flyktingars 
behov av långvarigt ekonomiskt bistånd under och efter etableringstiden.

Den ram som socialnämnden föreslagits är till största del baserad på en volymberäkning som utgår 
från ett flertal nyckeltal för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen för 
funktionshindrade. Detta innebär att nämndens ram beräknats utifrån antagandet att den 
verksamhet som bedrivs ska bedrivas enligt den genomsnittliga kostnad, nettokostnadsavvikelse som 
kan förväntas utifrån Vaxholm stads specifika strukturella förutsättningar utifrån demografi, 
socioekonomi och geografi.

 

3.3 Investeringar

 

Investeringar Budget 2019 Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Socialnämnden

Digital utveckling -600 -500 -200 -200 -200

Inventarier -250 -250 -450 -450 -450

Miljöbil -350 0 -350 -350 -350

Summa -1 200 -750 -1 000 -1 000 -1 000

Digital utveckling:

Utfallet för 2019 är fortfarande osäker, då förvaltningen redan infört automatiserat beslutsstöd inom 
ekonomiskt bistånd till en betydligt lägre kostnad än vad som antogs. Resterande medel ska 
användas för digital utveckling inom främst inom Vaxholms äldreboende.

Miljöbil:

På grund av långa leveranstider för miljöbilar förväntas miljöbilen levereras först 2020. Hemtjänsten 
är i behov av ytterligare en miljöbil 2020, som även den beräknas kosta 350 000 kr.

3.4 Taxor och avgifter

11267



TAXOR OCH AVGIFTER § 
 

2019-09-01  

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2020-01-01 till 
2020-12-31

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan 

för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 47 300 kr för 2020.

Minimibeloppet
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är 

en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande 

samt uppvärmningskostnad.  Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad 

utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 

gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Kostna-

der för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. ska täckas av minimibeloppet. För yngre 

än 61 år är minimibeloppet för ensamstående 5873 resp 4963 kr.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader 

(minimibelopp) och boendekostnad. 

Minibelopp för 2020 Belopp per månad
Minimibelopp för ensamstående. 5339

Minimibelopp per person för makar 

och sammanboende.
4512

Högsta avgift
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal

hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av

0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 januari 2020 motsvarar det 2125 kr per 

månad.

5.1 Äldreomsorgen

Hemtjänst
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbeho-

vet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad 
per enskild insats

1 serviceinsats per månad 425 kr

2 serviceinsatser per månad 850 kr

3 serviceinsatser per månad 1275 kr

Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1062 kr

Omsorg över 7 gånger per vecka 1594 kr

Installationsavgift larm: Engångskost-

nad. Ingår i maxtaxa.

425 kr

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 kr
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Särskilt boende

Heldygnsomsorg i särskilt boende Avgift per månad
Heldygnsomsorg i särskilt boende. 2125 kr

Måltidskostnad: Snittkostnad för råva-

ror enligt konsumentverket för män och 

kvinnor över 61 år för 2018.

Råvarudel: 1970 kr, ingår ej i maxtaxa

Tillredning: 1970 kr

Summa: 3940 kr

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår 

inte. Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: hushållsel med 

100 kr/mån =100 kr. Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat.

Tillfälligt boende Avgift per dygn
Kost/tillredningsdel: 65 kr dygn

Kost, råvarudel: Snittkostnad för råva-

ror enligt konsumentverket 2018

65 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa

Omvårdnadsavgift:
utgår som maxtaxa för omvårdnad/30,4 dagar

 70 kr per dygn

Övriga insatser

Insatser Avgift per månad/gång
Matlådor: Levereras som ett huvudmål, 

tillredning samt råvaror (40 %) tillred-

ning. Leverans ingår. (27 kr är råvaror/ 

ingår ej i maxtaxa). 

65 kr 

Dagverksamhet mat: Råvarudel för 

lunch, huvudmål 40 procent av livsme-

delskostnaden per dag.

Frukost: 13 kr

Huvudmål: 27

Fika:7 kr

Dagverksamhet: Omsorgsdel, 2 procent 

av maxtaxa per dag.

42 kr per dag

Trygghetstelefon: (10 procent av maxtaxa) 213 kr per inledd månad

Turbundna resor: Avgiften fastställs till 

2 procent av maxtaxan dag, resa tur och 

retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per 

månad motsvarande SL:s reducerade 30-

dagarsbiljett.

42 kr per dag, eller högst 590 kr per må-

nad.

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Matkostnader

Vistelseform Avgift
Korttidsvistelse, barn och ungdom un-

der 18 år.

50 kr per dygn

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn

Fritidsvistelse för barn och ungdom 

över 12 år.

7 kr per dag, 

140 kr per månad

LSS-boende för barn under 18 år,

i förekommande fall även logi.

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 

förälder

5.3 Familjerådgivning

Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen

5.4 HVB hem för vård och boende
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Egenavgiften för vård och behandling av-

ser endast vuxna missbrukare. (HVB) 

80 kr/dygn

HVB, vuxna (SoL, LVM)

Stöd och omvårdnadsboende.
200 kr Per dygn

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 

förälder
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Tjänsteutlåtande Yttrande samt taxor och avgifter

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål- och budget samt taxor och avgifter 2020. 

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda 
egenavgifterna per insats. 

Förenklingen har gjorts mot bakgrund av en omvärldsanalys där kommuner vill motivera brukarna till att 
använda Rut för icke komplicerade hushållsnära tjänster.  I övrig uppräknas avgifterna enligt 
prisbasbeloppet för 2019. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål- och budget samt taxor och avgifter 2020. 

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda 
egenavgifterna per insats. Se skillnaderna nedan i respektive tabell.

Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för larm samt kostnad för att inte återlämna inom 
rimlig tid.

Konsekvenserna av har analyserats och bedömningen är att självfinansieringsgraden inom hjälp i 
hemmet kommer att vara oförändrad. 

Ändringen förväntas innebära mindre administration och öka tydligheten mot brukarna. 

Hemtjänst (taxor 2019 innevarande år)
Avgifterna är indelade i sex servicenivåer baserade på antalet beviljade insatser per vecka. Kommunens 
biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst 
och boendekostnad, inte förmögenhet. Serviceinsatser som bedöms enligt nivåer är tvätt, städ och 
inköp. Hjälp avser vård och omsorg. Reducering av avgift görs utefter antal tillfällen utslaget per månad. 
I nivåerna 4 – 6 ingår avgift för serviceinsatserna om biståndsbeslut finns. 

Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare
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Tjänsteutlåtande
2019-09-24

Änr SN 2019/69.041
2 av 2

Hemtjänst( för 2020)
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid 
beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad per enskild 
insats

1 serviceinsats per månad 425 kr
2 serviceinsatser per månad 850 kr
3 serviceinsatser per månad 1275 kr
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1062 kr
Omsorg över 7 gånger per vecka 1594 kr
Installationsavgift larm: Engångskostnad. Ingår i 
maxtaxa.

425 kr

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 kr

Uppföljning och utvärdering
Självfinanseringsgraden inom hemtjänst föreslås följas upp.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2019-08-30                                                                                                       
Förslag till yttrande Mål- och budget 2020                                                                                                               
Taxor och avgifter – egenavgifter 2020                                                                                                                      

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller

Nivå Serviceinsats/Hjälp Del av maxtaxan 
per månad

Högsta möjliga egenavgift 
per månad

Nivå 1 Upp till 1 serviceinsats eller upp till hjälp 
en gång/vecka. 

20 % 418 kr

Nivå 2 2 serviceinsatser eller hjälp 2 
gånger/vecka. 

35 % 731 kr

Nivå 3 3 serviceinsatser eller hjälp 3 
gånger/vecka. 

50 % 1045 kr

Nivå 4 Hjälp upp till 5 gånger/vecka. 75 % 1567 kr
Nivå 5 Hjälp upp till 7 gånger/vecka. 90 % 1880 kr
Nivå 6 Hjälp över 7 gånger/vecka. 100 % 2089 kr
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-09-19

Änr TFK 2019/111.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2020-2022 samt taxa för 2020 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 2019-09-04
Yttrande till Mål och Budget 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

Förvaltning, om. och nybyggnad

 underhåll av stadens:
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
o vägar, gator samt park- och naturmark

 upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
 huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
 om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
 om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar

 fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom

Gator och trafik

 stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet

 upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde

 förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning

 beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter

 besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

Bibliotek

 information och litteraturförmedling
 barn- och ungdomsverksamhet
 social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
 biblioteket som kulturellt rum
 det digitala biblioteket

Allmän kultur och fritid

 allmän kulturverksamhet
 förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
 bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn
 samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn

Tillstånd, tillsyn och yttranden 

 stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
 avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen)
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Kultur 57 57 61

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

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Bibliotek 73 75 74

I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter.

Andel barnbokslån 50 %

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling.

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

75 78 80 92

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gång och 
cykelvägar

51 55 59

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gator och vägar 52 55 59

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött.

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Renhållning och 
sophämtning

64 64 66

Vaxholms stad har ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat 
med totalt deltagande

49% 42%

Kommunen har energieffektiva 
lokaler.

Energianvändning 
kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler

148 180
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2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget -2,5% 6,9% 0% 0%
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som nöjd medborgarindex (NMI), med egna värden för kultur, fritidsaktiviteter 
och bibliotek. Resultatet för 2019 kommer att redovisas i december 2019.

Kultur

Inom allmänkulturen genomfördes en kulturnatt i oktober 2018, och en ny planeras i oktober 2019, 
med ett brett kulturutbud som gav publikrekord. Denna dag delas också stadens kulturstipendium ut.

Staden erbjuder alla elever i kommunen från förskola till nian en teaterupplevelse under läsåret. För 
allmänheten anordnas aktiviteter t ex nyårskonsert under december 2018 i Kronängsskolans aula. 
Under läsåret har kulturrådet sammanträtt nio gånger och har bland annat planerat inför höstens 
kulturnatt. Kulturen har också medverkat till att Vaxholm varit en spelplats för en junior filmfestival 
för åk 5-6 i samarbete med Stockholm filmfestival och biografteaterns vänner. Staden delar årligen ut 
kulturbidrag.

Ansvar för detta arbete finns från augusti 2019 på en tjänst på 30 % med administrativt stöd på 10 %. 
Utöver det är andra tjänstepersoner engagerade på oilka sätt i kulturområdet. Kulturverksamheten 
har visat goda resultat och utvecklas positivt, men mer skulle kunna genomföras. För att fortsätta 
utveckla kulturområdet finns ett behov av att förstärka både bemanning och ekonomiska resurser, 
vilket också finns med som ett förslag i ramen. Vad denna förstärkning ska användas till kommer att 
definieras under hösten i samverkan med ansvariga politiker.

Området mäts med indikatorn "NMI Kultur".

Fritid

En utredning, bestående av framtagna konsultrapporter och genom dialog med driftspersonal och 
ansvarig, har gjorts i TFK:s regi gällande ishallens skick. I denna har framkommit att om hallen ska 
varmbonas behöver byggnaden ersättas, då det inte är möjligt att varmbona nuvarande 
konstruktion. En investering av denna storlek hanteras i kommunstyrelsen. En mindre reinvestering i 
nuvarande maskinpark har gjorts. Maskinparken är dock gammal (från 1978) och är trots denna 
investering inte driftssäker.

Under 2018 har konstgräset bytts ut på Campus Vaxholm. Det finns starka önskemål från 
föreningslivet att anlägga ytterligare en konstgräsplan.

Området mäts med indikatorn "NRI Fritidsaktiviteter". Indikatorn för NRI tas fram av SCB .

Bibliotek

Avgörande för Vaxholms biblioteks möjlighet till utveckling är lokalfrågan. Behov finns för en större, 
mer ändamålsenlig och tillgänglig bibliotekslokal. Bibliotekets lokaler behöver anpassas för 
funktionsvariationer.

Nuvarande utrymmen är för små för att rymma det fysiska biblioteksbestånd som en kommun av 
Vaxholms storlek behöver. Idag klaras detta delvis genom att ha aktuella böcker i magasin. 
Prognosen för 2019 är både ökande utlåningssiffror och framför allt ökande besökssiffror, vilket visar 
på behovet av större lokaler.
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Biblioteket har sedan några år flera evenemang än tidigare, en utveckling som ses även på andra 
bibliotek. Evenemangen ställer krav på lokalen, det behöver finnas yta samt teknisk utrustning. Idag 
efterfrågas att bibliotek ska kunna erbjuda t ex tysta studieutrymmen och mötesplatser vid 
klassbesök från skolorna. En ökad flexibilitet av lokalytan är önskvärd.

Biblioteket vidareutvecklar sin digitalisering. En ny utlåningsautomat kommer vara förberedd för 
RFID-tekniken vilket möjliggör nästa steg med chip på böcker (istället för streckkoder).

Området mäts med indikatorn "nöjd medborgarindex (NMI) Bibliotek." Från och med 2020 
tillkommer indikatorn "andel barnbokslån". Indikatorn bedöms viktig för barns läs- och 
språkutveckling och är särskilt relevant med anledning av att barnkonventionen blir lag från den 1 
januari 2020. Målnivån sätts till 50%. BM-värde för Stockholms län är för närvarande 55 % och i 
Vaxholm var andelen barnbokslån 48 % 2018 och 45 % för januari till augusti 2019.

Arbete mot målet sker och kommer fortsatt ske på flera olika sätt. Alla barn i förskoleklass bjuds 
årligen in till biblioteket, dessutom bjuds årskurs två och fem in. Flera aktiviteter anordnas för att 
locka till läsning, till exempel sommarboken där man får en bok i present när man har läst och 
recenserat fem böcker. Det sker också ett stort arbete med Vaxholms bokjury där barn får läsa och 
rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom anordnas sagostunder och olika evenemang med 
fokus på böcker och läsning på loven. Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus 
ligger på Börja läsa-böcker, numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer 
också att användas för att bättre nå ut till förskolorna.

Bredband

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. Framtida 
planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 
Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020 för sitt interna fibernät mellan 
verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen större rådighet men som också 
genererar ett driftbehov framåt.

Verksamheten mäts med indikatorn "Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning 
(%)"

Gata-trafik-mark

Allmänna ytor på Rindö som Vasallen har byggt ska tas över. Detta innebär ökade kostnader för 
driften och ett ökat krav på reinvesteringar för tekniska enheten. I ett inledningsskede kan mindre 
investeringar komma att krävas då vissa saker kan behöva läggas till som inte låg i Vasallens 
åtagande. Till exempel kan det behövas fler papperskorgar samt andra typer av anpassningar i 
trafikmiljön.

I takt med att tekniska enheten övertar drift och skötsel av allmänna anläggningar från stadens 
exploateringsprojekt ökar verksamhetsområdet för tekniska enheten. 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.

Vad gäller uppdraget avseende säkra skolvägar pågår för närvarande ett uppstartsarbete tillsammans 
med utbildningsförvaltningen och planenheten.

Fastighet

Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en 
internhyresmodell i första hand för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. 
Under nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt övriga 
förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för nästkommande års budgetarbete (år 2021). 
Enheten arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för all myndighetsbesiktning för 
att säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs på alla fastigheter.

Övergripande prioritering för enheten är att säkerställa att lagkrav uppfylls för fastigheterna och att 
uthyrningen ger korrekta intäkter.
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Digitalisering

Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga 
pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att utarbeta nya 
e-tjänster samt att koppla ihop dessa med Artvise kundtjänstsystem.

Kundtjänstsystemet är ett hjälpmedel för att hantera inkommande synpunkter, beställningar och 
felanmälningar.

Målsättningen med arbetet är att på ett enkelt sätt kunna hantera, följa upp och åtgärda stora delar 
av enhetens arbeten. För medborgaren bör detta resultera i en smidigare kommunikation med 
kommunen gällande inlämnade synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns 
också många fördelar med användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör 
arbetet mindre personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik kring ärendetyper, antal 
oavslutade ärenden och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten.

Utöver dessa insatser har både fastighetsenheten samt tekniska enheten ett behov av nya digitala 
verksamhetsstöd. Exempel på detta är:

Lokalbokningssystem - Förenklar administration och bokning av kommunens uthyrningsbara lokaler.

Bidragssystem - Verktyg för att förenkla utbetalning och uppföljning av framförallt föreningsbidrag.

Avtalsdatabas - Verktyg för att enkelt sammanställa och följa upp enhetens avtal.

Fastighetsdatabas - Verktyg för att hålla koll på samtliga objekt och planerade och utförda 
underhållsåtgärder. Det behöver kunna hantera myndighetsbesiktningar.

Hyressystem - Verktyg för att debitera enheternas kunder, behöver även kunna hantera internhyra.

Livsmiljö

Gata-trafik

Verksamheten har förbättrat sina rutiner för vinter- och sommardrift vilket också märks då specifika 
åtgärder har trätt i kraft. Sedan början på året har busshållplatserna på väg 274 blivit bättre snöröjda. 
Detta tack vare att kommunens och trafikverkets entreprenör inledde ett närmare samarbete. 
Gällande sommardriften har fler tömningar av papperskorgarna märkts av från slutet av juli.

Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. Det ställs 
högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga lösningar inte är 
dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta arbetar Roslagsvatten 
kontinuerligt med att leda om dagvatten från deras spillvattenledningar för att minska belastning på 
deras reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat investeringsbehov för lösningar av 
stadens dagvattenhantering.

Verksamheten mäts med indikatorerna "NMI Gator och vägar" samt "NMI Gång och cykelvägar" 
Resultat från SCB-undersökningen kommer i december 2019.

Mark och park

Förvaltningen har under 2019 tagit fram en skogsvårdsplan och har för avsikt att under kommande år 
teckna avtal inom verksamhetsområdet.

Renoveringen av Eriksömaren är avslutad. Den invigdes 2019 och driften är överlämnad till tekniska 
enheten. Inom parkområdet kommer även en översyn ske av de områden där tekniska enheten tar 
över drift och underhåll från Vasallen på Rindö.

Området mäts med indikatorn "NMI Renhållning och sophämtning".

Fritid

Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett hållbart 
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idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en idrottsstratgi. Strategin ska ge 
riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en 
hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i 
rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar.

Målet "Vaxholms stad skall ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" mäts med indikatorn:

Deltagande i idrottsaktiviteter 50% könsfördelat.

Indikatorn tas fram av Riksidrotten och redovisas i Kolada. Det är ett bra jämförelsetal för att se hur 
aktiva Vaxholms ungdomar är på sin fritid i förhållande till ungdomar i andra kommuner. Det går 
dessutom att se statistiken uppdelad per kön och verksamheten kan därmed följa upp och motverka 
en eventuell snedfördelning. Målet är grönt om det ligger mellan 45-55%, gult om det är mellan 40-
60% och rött om det är större avvikelse.

Fastighet

Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben, drift och skötsel, investeringar i tekniska 
lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka beteenden.

Fastighetsenheten har nyligen utfört energideklarationer för fastighetsbeståndet. Enheten kommer 
ta fram en prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa för att genomföra de bästa 
energibesparingsåtgärderna.

Enheten är sedan en tid tillbaka fullt bemannad med egen enhetschef. På grund av denna förändring 
kommer omfördelning av arbetsuppgifter genomföras för att avsätta tid specifikt till 
energibesparingsfrågor. Ambitionen är dessutom att verka i närmare dialog med verksamheterna för 
att kunna påverka beteenden som leder till besparingar i energiförbrukningen. Enheten arbetar 
tillsammans med hållbarhetsenheten med dessa frågor.

Verksamhetsområdet mäts med indikatorn "Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler".

Bibliotek och kultur

Verksamheterna bidrar till en god livsmiljö genom att ge medborgare och besökare tillgång till kultur, 
både genom att stimulera till aktivt utövande och till att betrakta/konsumera.

3.2 Driftbudget

Ramen för 2020 ökar med 9,5% (vilket motsvarar 4,7 miljoner kronor) och ska förutom att täcka 
generella kostnadsökningar även täcka ökade kostnader i samband med tillkommande lokaler inom 
skola och förskola. Förslaget till ram för TFK har utökats för att genomföra flera nya åtgärder och 
aktiviteter. Parallellt med ett utökat uppdrag genom tillskjutande av medel har enheterna att 
verkställa det löpande uppdraget. Prioritering av tillkommande uppdrag kommer att behöva göras 
tillsammans med nämnden.

I ramen anges följande specifika satsningar för år 2020.

- Utökad ram för fastighetschef efter delning av enheten.

- Kulturtjänsten utökas till en heltid.

- Ett kontrollprogram skall säkerställa grundvattnets kvalitet runt kommunhuset.

- Utredningskostnader för översyn av användning av parken Lägret.

- Utredningskostnader för att i samråd med utbildningsförvaltningen och planenheten höja 
trafiksäkerheten vid skolor. Medel för eventuella investeringar enligt resultat av en utredning finns 
redovisade under kommunstyrelsen med 3+3 miljoner under år 2020 och 2021.

- Ramökning för att täcka avskrivningskostnader för nya belysningsstolpar och infartsparkering vid 
Engarn. Belysningsstolparna kan dock tänkas dröja då en placering i anslutning till hållplatsen kräver 
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godkännande från Trafikverket.

- Ramökning för att täcka avskrivningskostnader för lekplatsinsatser samt konstgräsplan. Vad gäller 
konstgräsplan är det för närvarande svårt att veta vad för kostnader som kan bli aktuella, då 
placering-, finansiering- och upplåtelsefrågor inte är avgjorda. Dock kommer det troligen att behöva 
tas fram en större utredning av förutsättningar för anläggande som kan tänkas uppgå till ca 150-200 
tkronor.

Några utmaningar som ej finns med i ramökning är:
Budget för nytt verksamhetsområde bredbandsskötsel.
Etablering av nya snöupplag då tidigare platser inte längre kan användas.
Övertagande av allmänna anläggningar på bland annat Rindö.
Ändrade krav samt ökade ytor inom snöröjning till följd av etablering av nya verksamhetslokaler.

Driftbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -49,2 -53,9 -56,2 -61,2

 

3.3 Investeringar

Investeringsbudgeten kvarstår från tidigare år och avser täcka det löpande reinvesteringsbehovet. I 
takt med nybyggnation samt övertaganden av allmänna anläggningar ökar behovet av 
investeringsmedel. Samtidigt anpassar sig verksamheten till nya redovisningskrav som innebär att 
kostnader som tidigare tagits på driftbudgeten måste planeras in som investeringsåtgärder. Båda 
dessa faktorer ger en ansträngd investeringsram och det finns ett ytterst begränsat utrymme för 
nyinvestering. Generellt uppstår ofta investeringskostnader i samband med övertagande för att 
kunna säkerställa drift och skötsel enligt kommunens behov.

Några större investeringar som planeras belasta år 2020 är:

Fastighet:
Bergvärme Rindö Idrottshall
Reinvestering i tak Vaxö skola samt Resarö skola
Reinvestering Resarö skolkök
Reinvestering yttre underhåll Hembygdsgården.

Gata-trafik:
Nedläggning av bredband till kommunens verksamheter

Dagvattenåtgärd samt ny beläggning Soldatgatan
Utökad infartsparkering Engarn
Ny beläggning gatubestånd enligt beläggningsplan
Gatubelysning fortsatt utbyte till LED-belysning.

 

Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Gator-trafik -5 -5 -5 -5

Om- och tillbyggnad 
fastigheter -9 -9 -9 -9

Hamnar, kajer -1 -1 -1 -1

Fritid -1 -1 -1 -1

Park och mark -1 -1 -1 -1
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Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Energisparåtgärder -1 -1 -1 -1

Summa -18 -18 -18 -18

 

3.4 Taxor och avgifter

Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa punkter. 
Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. 
Indexuppräkningar av relevanta taxor är genomförda.
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TAXOR OCH AVGIFTER § 
 

 

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön
Inklusive moms

Zon 
kod

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa

1595 2 timmar:
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan

- Rådhusgatan

- Repslagaregatan

- Rådhustorget

- Torggatan, östra delen

- Söderhamnsplan, parkeringsyta

- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken

1 maj – 31 augusti:

20 kr per timme

1596 4 timmar:
- Kapellgatan

- Fiskaregatan

- Cronhamnsplan

- Strandgatan, norra delen

- Lägergatan

- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan

- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan

- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf

1 maj – 31 augusti:

20 kr per timme

1599 2 timmar:
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell

Året runt:

20 kr per timme

1597 5 dygn:
- Roddaregatan, östra delen

Året runt:

10 kr per timme de första 12 

timmarna, 

därefter 2 kr per timme

1606 Kväll, helg
- Kronängsskolans parkeringsområde

16 augusti – 14 juni:

Måndag – fredag kl. 18.00 – 

07.00

Avgiftsfritt

Lördag – söndag

10 kr per timme

1606 Sommarlov, 5 dygn 15 juni – 15 augusti:
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- Kronängsskolans parkeringsområde

10 kr per timme de första 12 

timmarna, 

därefter 2 kr per timme

1598 30 dygn:
- Floravägen, parkeringsyta

1 juni – 31 augusti:

40 kr per dygn de första 10 

dygnen,

därefter avgiftsfritt

Drivmedelsladdning eltaxa

Zon 
kod

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa

6078 4 timmar (under pågående laddning):
- Västerhamnsplan

- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset

Året runt:

17 kr per timme

Boendeparkeringstillstånd 1
Inklusive moms

För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan 

och Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 

längre.

Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll. 

Helår 1400 kr

1 maj – 31 augusti   300 kr per månad

1 september – 30 april   100 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-

lorat tillstånd tillgodoräknas.

Boendeparkeringstillstånd 2
Inklusive moms

För boende i Vaxholms stad

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom Vaxholms kommun.

Helår 2300 kr

1 maj – 31 augusti   400 kr per månad

1 september – 30 april   200 kr per månad
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Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-

lorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd
Inklusive moms

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 

Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 

förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-

vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet. 

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 1 tillstånd per adress-

punkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 

och/eller sophantering i egen regi. 

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 

skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 

längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre 

än två timmar.

Helår 2300 kr

1 maj – 31 augusti   400 kr per månad

1 september – 30 april   200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-

lorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering
Exklusive moms

Felparkering, grov förseelse 700 kr

Felparkering 500 kr

Tillfälligt parkeringstillstånd
 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till 

tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrif-

ter. Inklusive moms.
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4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 

verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 

stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Rådhuset mötesrum Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Nämndrummet, 15 personer 150 kr 50 kr
Sessionssal, 50 personer 350 kr 100 kr
Västra gavelrummet, 10 personer 150 kr 50 kr

I hyran ingår:

 Projektor

 Wi-Fi

Rådhuset 
utställningslokaler

Storlek Dygnsavgift Veckoavgift

Alla rum 65 m² 750 kr 4000 kr
Rum A 25 m² 290 kr 1540 kr
Rum B 13 m² 150 kr 800 kr
Rum C 27 m² 310 kr 1660 kr

Matsalen i Kronängsskolan
300 personer

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr

 Lokalvärd är obligatorisk 

 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Aulan i Kronängsskolan
330 sittplatser

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr

Städavgift, obligatorisk engångskost-

nad

800 kr 

engångskostnad

800 kr 

engångskostnad

 Lokalvärd är obligatorisk 

 Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor

 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-

ligt självkostnadsprincip.
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4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%. 

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar,
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober)

Taxa

Grund plats 1 353 kr

Normal plats 1 925 kr

Fullgod plats 2 809 kr

Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser 3 745 kr

Kajplatser i handelshamnar Taxa
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj

Fartyg som även disponerar el-plats

3 162 kr per månad

3 978 kr per månad

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och 

som upptar mer än 4 meter i bredd

6 324 kr per månad

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg 

lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, 

loggbok, eller liknande ”studsavgift”.

51 kr per tillägg

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 281 kr per natt

Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 485 kr per natt eller dag

969 kr per dygn

Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 969 kr per natt eller dag

1 683 kr per dygn

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 

skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 

avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året. 

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista. 

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk. 

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar
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Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 

verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 

stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Torghandel Taxa 1 Taxa 2
Per plats och dag 475 kr 0 kr

Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr

Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 

x 3 meter.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 

beslut. 

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1 100 kr

Per m2 och månad    185 kr

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 

av redan befintlig verksamhet.

Disponerad yta Taxa
Per m2 och månad 185 kr

Skyltvaror utanför butik

Disponerad yta Taxa
Per löpmeter och månad 100 kr

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1 100 kr

Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 

mark

220 kr 

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 185 kr 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan.
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4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv
Momsfritt

Taxa 1
Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/förening-

ar. 

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 

verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 

stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3
Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin.

Gymnastiksalar och Sport-
hallar

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Taxa 3
Terminspris

Sporthallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr

Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr

Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr

Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr

Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr

Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr

Övriga bokningsbara lokaler i Campus Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Spegelsalen 220 kr 100 kr

Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr

Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr

Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr

Föreningens tvättstuga - 20 kr

Ishall Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr

Fotbollsplan Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr

Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 

kräver övernattning regleras genom avtal.
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4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter

Per medium och påbörjad vecka 10 kr

Korttidslån 5 kr per dag

Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr

Förkomna medier

Barnmedier 150 kr per styck

Vuxenmedier 250 kr per styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-

pris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida 2 kr

A4 färg, per sida 5 kr

A3 svart/vit, per sida 4 kr

A3 färg, per sida 10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Fax

Inrikes, första sidan 10 kr

Inrikes, övriga per sida 2 kr

Utrikes, första sidan 20 kr

Utrikes, övriga per sida 2 kr

Övriga avgifter

Fjärrlån 10 kr

Nytt bibliotekskort 10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr 50 kr

1 001 – 5 000 kr 100 kr

5 001 – 15 000 kr 200 kr

> 15 001 kr 500 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark) 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 

enlighet med delegeringsordning

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 

enlighet med delegeringsordning
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4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats)

Schakt Taxa
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr

Första veckan öppen schakt -

Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr

Försening utan förlängning 3 000 kr

Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr

TA-plan Taxa
Ansökan om TA-plan 400 kr

Kommunen tar fram TA-plan 2 500 kr

Vite schakt Taxa
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka

Vite TA-plan Taxa
Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle

Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn

Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn

Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn

Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och tillfälle
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Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2020-2022 samt taxa för 2020 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 2019-09-04
Yttrande till Mål och Budget 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Michaela Bondeson
Verksamhetscontroller
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-09-18

Änr SBN.2019.47  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 66 Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 
2020

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till yttrande över Mål och budget 2020-2022 inklusive förslag till taxor och avgifter 2020 
antas och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:
Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och 
avgifter 2020. 

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid årsskiftet 
2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, anmälans- och 
förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd av 
det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020, 2019-09-04
Yttrande till mål och budget 2020-2022
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

Kommunstyrelsen internt
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

 myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
 mätnings- och karteringsverksamhet
 strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
 myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
 myndighetsuppgifter enligt

o anläggningslagen
o ledningsrättslagen
o fastighetsbildningslagen

 namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
 fastställelse av belägenhetsadresser samt
 tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Kund-Index (NKI), 
Bygglov 52 42 60 60Invånare och företagare är nöjda 

med bemötandet.

Nöjda kunder i GIS-
enkät, skala 1-5 3,77 3,82 4

Handläggningstid i 
veckor, ärende komplett 
till beslut

3,9 5,2 5 3,6
Handläggningstiderna är rimliga

Handläggningstid i 
veckor, ansökan 
inkommen till 
expedierad

17,7 17,3 12 12,3

BM-värde för respektive nyckeltal fås genom:
NKI - Stockholm Business Alliance NKI-mätning
GIS-enkät - egen enkätundersökning till externa kunder
Handläggning komplett till beslut - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner
Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner.

Utfallet för NKI redovisas släpande med ett år. Det betyder att utfallet för 2019 avser 2018. NKI-
resultatet för 2018, som redovisas i tabellen ovan, var 52 och det har därefter sjunkit till 42 till 2019. 
Orsaken till försämringen bedöms ha sin grund i relativt lång handläggningstid och begränsade 
möjlighet att ge den service till sökanden som efterfrågats. Eventuella synpunkter på den nya taxan 
för 2019 går ännu inte att avläsa, utan kommer först med i mätningan av NKI för 2020.

Vad gäller handläggningstiderna för de första åtta månaderna 2019, så har dessa ökat till följd av 
sjukfrånvaro och vakanser - personell resursbrist.

Målnivån för indikatorn Nöjda kunder i GIS-enkät höjs från 3,75 till 4.

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19
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Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt

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

0% 64% 70%

Indikatorn saknar BM-värde

Genomförda e-tjänster har gett stor effekt. Målnivån för indikatorn höjs från 50% till 70%.

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budgeten -4% -2% 0% 0%Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Självkostnadstäckningsg
raden 63% 54% 75% 77%

BM-värdet är genomsnittet för självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheterna i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby 
kommuner.

Självkostnadstäckningsgraden mäts endast på bygglovsverksamheten.
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. Resultatet 
redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten. 
NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys 
och handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå krävs och kommer att genomföras 
med start redan 2019 för att kunna implementera åtgärder under 2020.

Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts har ökat till 3,82, vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Målnivån för 2019 är 3,75 
och har för 2020 höjts till 4. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett begränsat 
analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande 
intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten 
ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. 
Kartproduktion är mer tidskrävande än så. Under 2020 kommer därför en insats att genomföras för 
att bättre återspegla produkten med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå.

Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts 
tiden från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att 
kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Resultatet för handläggningstiden gällande 
kompletta handlingar till beslut har under flera år legat långt under målnivån men ofta på bekostnad 
av verksamhet som inte haft lagstadgade tidskrav. Delårsresultatet i augusti visar att 
handläggningstiden nu är sämre än målnivån.

Av indikatorerna framgår att stadsbyggnadsnämnden nästan når ett godkänt resultat för den 
handläggningstid som förvaltningen i större grad kan påverka. Resultatet är sämre för den 
övergripande handläggningen som även inbegriper tiden som ansvaret för ett ärende ligger hos den 
sökande att komplettera. För att korta den totala handläggningstiden från 18,1 veckor bedöms ett 
fortsatt arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för 
stadsbyggnadsnämndens verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad 
effektivitet i handläggningen. Bland annat kommer e-tjänsterna vägleda sökanden i vilka handlingar 
som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande 
handlingar minskas. Tiden för att kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 
veckor, därefter kommer ansökan att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny 
ansökan när denna är komplett. Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor 
har med framgång tillämpats av andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då 
det blir tydligt för dem vad som krävts.

Den 1 januari 2019 började en ny bestämmelse att gälla i plan- och bygglagen (9 kap. 27-27 a §§ och 
12 kap. 8-8a §§ PBL) vad gäller handläggningstider. Bestämmelserna säger att i de fall ett ärende inte 
avgörs inom de i PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje 
påbörjad vecka som angiven handläggningstid överskrids. Tiden för att göra en första granskning 
samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan begränsas samtidigt till 3 veckor. Om 
kompletteringsbegäran inte gjorts i tid får handläggningstiden inte förlängas och beslut måste fattas 
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utifrån, i samband med ansökan, inlämnade handlingar. Reduktionen ska i bygglovsärenden beräknas 
på den del som rör bygglovsdelen av taxan, vilket är 50% av avgiften, medan den för förhandsbesked 
och anmälansärenden beräknas på hela avgiften.

Konsekvenser av denna lagstiftning, och med en ej fulltalig arbetsstyrka, är svårigheter att 
upprätthålla nuvarande servicegrad. En identifierad risk är att fokus behöver läggas på handläggning 
istället för rådgivning och service. För att bibehålla servicegrad krävs flera förändringar i arbetssätt 
och resursanvändning för att kunna hantera denna förändring. Vidare konsekvenser beskrivs under 
Driftsbudget.

Livsmiljö

Stadens externa e-tjänster publicerades i början av 2019. Stort genomslag fick beställning av kart- 
och mätprodukter via webbformulär som direkt steg till 64% vid delårsbokslutet för tertial 2. 
Målvärdet för 2019 var tidigare satt till 50% och höjs därför till 70% för 2020.

Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med 
processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel del arbete inom detta 
område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en digital handläggningsprocess fram 
till det att arkivering av ärenden sker. En digital slutarkivering kräver ett e-arkiv vilket är en fråga som 
omfattar hela kommunförvaltningen.

Under 2019 har förvaltningen arbetat med att styra över beställningar till e-tjänster, istället för via 
analoga blanketter gällande kart- och mätprodukter. Dessutom har det inom det 
kommunövergripande nätverket Geodata Norrort pågått en standardisering av kartprodukternas 
utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. 
Detta samarbete har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta håller på 
att tas fram i kommunens karttjänster, som beräknas kunna börja levereras senast vid halvårsskiftet 
2020. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan är att kunna erbjuda en något billigare 
kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel tillbyggnader och/eller uppförande av 
komplementbyggnader.

Den digitala utvecklingen kommer att fortgå under 2020. Den är dock tidskrävande och tar resurser i 
anspråk, vilket kommer att kräva en balans mellan utveckling och operativt arbete, till dess att 
enheten är fulltalig. Enheten kommer att under året att förstärkas med en halvtidsjurist förutom 
säkerställandet av handläggare..

3.2 Driftbudget

 

Driftbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,9 -6,0 -6,1

Ramen för 2020 ökar med 1,4% och ska täcka en pris- och löneuppräkning inklusive en effektivisering 
på -1%. Inget utökat verksamhetsområde.

Konsekvenser av nya taxan och nya bestämmelser i PBL om avgiftsreduktion.

Den nya taxan tycks så här långt ha gett en positiv inverkan på enhetens självkostnadstäckning. En 
djupare analys kommer att ske. Till viss del kan också vakanta tjänster ha bidragit till en temporärt 
bättre självkostnadstäckning.

De nya reglerna vad gäller handläggningstid och tid för förläggande om komplettering, har ännu inte 
haft så stor påverkan på årets driftsbudget (t.o.m. 2019-06-30), men kommer troligen att ha detta 
framöver.

Till och med halvårsskiftet 2019 har endast två bygglovsärenden fått reducerad avgift. För andra 
halvåret 2019 syns dock redan nu att antalet ärenden med reducerad avgift kommer att öka, då 
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enhetens handläggarresurser inte funnits på plats fullt ut.

Om ärenden inte handläggs inom angivna tidsramar i PBL, kommer detta relativt snabbt få inverkan 
på de avgifter som är möjliga att ta ut. För att hantera denna situation behöver alla resurser inom 
förvaltningen mobiliseras, både inom enheten och eventuellt från andra enheter. Detta innebär att 
andra arbetsuppgifter behöver nedprioriteras, vilket redan skett avseende arkiv och tillsyn vilket i 
längden inte är hållbart. Viktigt är att på alla möjliga sätt förbättra förutsättningarna för att kunna 
hålla lagstadgade tidsramar.

3.3 Investeringar

 

Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Bil -0,4

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

I budgetramen för innevarande mandatperiod finns för 2020 en budgeterad post för inköp av ny 
mätbil, då den nuvarande mätbilen är närmare 10 år gammal och behöver bytas ut. Under slutet av 
sommaren har SKL genomfört en upphandling för inköp av mätbilar och liknande arbetsfordon. Med 
utgångspunkt i denna upphandling har en kostnadsuppskattning gjorts som landar på en kostnad om 
ca 400 tkr. Investeringsbudgeten för 2020 ökas med 400 tkr för inköp av en ny mätbil till GIS-
verksamheten. Budgeten för löpande investeringar kvarstår och avser täcka justeringar i 
arbetsmetoder samt mjuk- och hårdvara för enhetens arbete.

Under 2018 har ett digitalt ärendehanteringssystem implementerats inom bygglovs- och GIS-
enheten. Under 2019 har e-tjänster för bygglov-, förhandsbesked och anmälansärenden öppnats. E-
tjänsterna och det digitala ärendehanteringssystemet är dock inte kopplade till varandra, vilket 
betyder att den digitala ansökan i dag skrivs ut analogt på papper och att all information därefter 
åter måste digitaliseras genom inscanning och manuell inskrivning av all lämnad information. Detta 
förfarande innebär att de besparingar som en fullt ut digitaliserad arbetsprocess ännu inte är på 
plats.

Genom implementeringen av de nya e-tjänsterna för ansökan och anmälan samt beställning av 
karttjänster, har dock ytterligare ett viktigt steg tagits mot ett digitalt arbetssätt. Nästa steg i detta 
arbete pågår och innebär att e-tjänsterna kopplas samman med det nya ärendehanteringssystemet. 
Denna sammankoppling beräknas kunna påbörjas under slutet av 2019 och slutföras under 2020, och 
ska då ge en helt digital plattform som möjliggör helt nya möjligheter till digital kommunikation med 
medborgare, företagare och andra i Vaxholm och för dem att få inblick i och ta del av 
handläggningen av pågående ärenden.

Ett sista steg är därefter ett digitalt arkivsystem som möjliggör för förvaltningen, medborgare, 
företagare och andra att få tillgång till tidigare lämnade bygglov och annat på ett enkelt sätt. Denna 
fråga ligger dock på en kommunövergripande nivå.

 

3.4 Taxor och avgifter

Taxan är stadsbyggnadsnämndens verktyg/instrument för att ta betalt för handläggningen av bygglov 
och andra ärenden enligt (främst) plan- och bygglagen samt miljöbalken. Att upprätta och besluta om 
taxan är kommunens ansvar. Som stöd för arbetet har SKL tagit fram förslag till konstruktion av taxa. 
Redan 2011 tog SKL fram ett förslag till konstruktion av taxa enligt den nya plan- och bygglagen och 
2014 togs ytterligare ett förslag fram. Det senare har sedan uppdaterats årligen.

Vaxholms stad har under 2019 i huvudsak tillämpat en ny taxa, med syfte att förenkla för 
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medborgare och företagare samt andra sökande att förstå taxan, men också för att komma tillrätta 
med måluppfyllelsen gällande självkostnadstäckningsgraden. Taxan har ett sammanräknat belopp för 
respektive åtgärd, som inbegriper alla kostnadsdelar från ansökan över lov, startbesked och 
arbetsplatsbesök till slutbesked, avslut och arkivering. För ärenden inkomna innan 2019 har 
fortfarande taxan från 2018 tillämpats.

Den nya taxan utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för respektive handläggningstyper (lov, anmälan, 
förhandsbesked m.fl.) har räknats samman till ett belopp, där medeltid för varje moment som ingår i 
handläggningen av en ärendetyp har räknats samman och multiplicerats med timkostnaden som 
resulterat i ett fast pris i kronor för varje enskild åtgärdstyp. Sökanden kan därför i den nya taxan 
direkt se vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan på ett bättre 
sätt bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av beslut, besked eller handläggning som avgiften 
avser.

I och med övergången till att räkna ut taxan baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter i 
2019 års taxa höjts medan några sänkts. För kart- och mätbeställningar gjordes endast mindre 
förändringar i taxan för 2019, då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande upplägg som den nya 
bygglovstaxan. För strandskyddsdispenser gäller inte plan- och bygglagens reglering om hur avgift ska 
tas ut, men i den nya taxan tas avgift ut efter samma modell som för ärenden enligt plan- och 
bygglagen. Den nya taxan har i stort fungerat som planerat.

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid 
årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, 
anmälans- och förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd 
av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

I och med den nya taxan för 2020 upphör taxan för 2019 samt 2018 att gälla och alla ärenden 
debiteras enligt 2020 års taxa.

Planavgiften lämnas konstruktionsmässigt oförändrad. Efter översyn bedöms avgiften vara på rätt 
nivå.
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6. Stadsbyggnadsnämnden
6.1 Bestämmelser 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 
MB.

Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 
anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och

2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för

1. Lägeskontroll,
2. Utstakning,
3. Gränsutvisning,
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial
5. Andra tids- eller kostandskrävande åtgärder.

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser.
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Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan.

Avgiftsbestämning taxa
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd.

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.

Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig 
avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund.

Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %.

Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse.

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop 
vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF)

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.

Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen.

Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §.

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 
i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 
planen.

Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 
avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet.

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24.
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Areabestämning
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt 
avrundningsreglerna I svensk standard SS 01 41 41.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders 
totala BTA och OPA.

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad time, och med minste en time.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 
och 1155 kronor för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 
skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning eller sänkning av avgift
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 
äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 
faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften 
vid den förfallodag som anges I fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift får även tas ut i förskott.

Vad som ingår I avgiften
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen för lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett 
slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra. 
Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för 
genomförandeskedet I ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är 50% av den totala 
avgiften.

Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked 
debiteras dessa enligt tabell.
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I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut I ett anmälansärende.

Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär
Avgiften för tidsbegrändase bygglov ovh bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet. 

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar I ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras. 

Icke utnyttjade bygglov och startbesked
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen beggar detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.

I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa 
fall tas avgiften ut I samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om 
startbesked getts.

Övergångsbestämmelser

Beslut om slutbevis och eventuellt andra beslut enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) 
debiteras med en avgift för motsvarande beslut enligt denna taxa.
 
I ärenden där lov respektive startbesked beviljade tom 31 december 2018 där full betalning för 
hela åtgärden inclusive startbesked och slutbesked respektive slutbesked ännu inte debiterats, 
debiteras avgifterna för detta enligt denna taxa i samband med att slutbesked lämnas.

Ändring av taxan
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.

Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige.

Upplysning om överklagande
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 
kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet.

Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans.
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Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.

Innehåll taxetabeller
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus,

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
B 11   Förhandsbesked
B 12   Villkorsbesked
B 13   Ingripandebesked
B 14   Extra åtgärder i byggskedet
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
B 16   Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
B 17   Avslag
B 18   Avskrivning
B 19   Avvisning
S 20   Strandskyddsdispens
K 21   Primär- och nybyggnadskarta
K 22   Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
P 24   Planavgift
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B Taxetabeller för lov, anmälan mm

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                           
                 och komplement till byggnader i tabell B 2

Ärendetyp Avgift
ftftB 1.1 Planenligt 35 100 kr

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr

B 1.4

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller
fritidshus, >120 kvm BTA och OPA

Utanför planlagt område 45 500 kr

B 1.5 Planenligt 27 625 kr

B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr

B 1.8

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller
fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA

Utanför planlagt område 36 725 kr

B 1.9 Planenligt 17 225 kr

B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr

B 1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA
och OPA, med tekniskt samråd                                 
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 19 825 kr

B 1.12 Planenligt 10 400 kr

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr

B 1.14

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA
och OPA, utan tekniskt samråd                                         
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 13 000 kr

B 1.15 Planenligt 18 850 kr

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr

B 1.17

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt
samråd                                                                          
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 21 450 kr

B 1.18 Planenligt 12 025 kr

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr

B 1.20

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt
samråd.                                                                              
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 14 625 kr

B 1.21 0 - ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm

B 1.22

Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad
≤20 kvm BTA och OPA >15 - ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm

B 1.23 Planenligt 5 525 kr

B 1.24 Liten avvikelse 7 800 kr

B 1.25 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 
kr 1 300 krB 1.26

Utvändig ändring, per åtgärd/styck

Per styck utöver första åtgärden 975 kr

B 1.27 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL
(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 3 250 kr

B 1.28 All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus Timdebitering

B 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 - B 1.8

50 % av hela avgiften

B 1.30 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden,
per styck *

25 % av avgiften för respektive
åtgärd

* gäller endast B 1.1 - B 1.22
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller
komplementbyggnader, per byggnad
För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex.

Ärendetyp Avgift
B 2.1 Planenligt 19 500 kr

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr

B 2.3

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd

Utanför planlagt område 25 025 kr

B 2.4 Planenligt 13 325 kr

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr

B 2.6

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA),
utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område 18 850 kr

B 2.7 Planenligt 22 100 kr

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr

B 2.9

Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 27 625 kr

B 2.10 Planenligt 28 600 kr

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr

B 2.12

Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

Utanför planlagt område 38 350 kr

B 2.13 Planenligt 20 150 kr

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr

B 2.15

Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Utanför planlagt område 29 900 kr

B 2.16 Planenligt 37 700 kr

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr

B 2.18

Nybyggnad  101-250 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 48 750 kr

B 2.19 Planenligt 46 475 kr

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr

B 2.21

Nybyggnad  251-500 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 60 125 kr

B 2.22 Planenligt 63 375 kr

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr

B 2.24

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 76 700 kr

B 2.25 Planenligt 79 950 kr

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr

B 2.27

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 86 775 kr

B 2.28 Planenligt 14 000 kr

B 2.29 Liten avvikelse 15 000 kr

B 2.30

Nybyggnad därutöver för varje 4 000-intervall kvm 
(BTA+OPA)                   

Utanför planlagt område 16 000 kr

B 2.31 Planenligt 10 725 kr
B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr

B 2.33 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 kr

B 2.34

Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd

Per styck utöver första åtgärden  975 kr

B 2.35 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL
(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 5 850 kr

B 2.36 Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad

B 2.37

Ändrad använding

Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad

B 2.38 All övrig ändring Timdebitering
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B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och 
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck 5 850 kr

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck 10 725 kr

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 4 550 kr

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck

1 625 kr

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

1 625 kr

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

2 925 kr

B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker,

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster
eller torn

Timdebitering

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering
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B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift
B 5.1 Planenligt 7 800 kr

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr

B 5.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank

Utanför planlagt område 13 325 kr

B 5.4 Planenligt 8 125 kr

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus

Utanför planlagt område 13 650 kr

B 5.7 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 1-10 p-platser 50% av taxa B 5.1-5.6

B 5.8 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 10-40 p-platser 75% av taxa B 5.1-5.6

B 5.9 Planenligt 8 125 kr

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

Utanför planlagt område 13 650 kr

B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan

Ärendetyp Avgift
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av

upp till två handlingar
2 275 kr

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning,
från handling 3, per styck

975 kr

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell
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B 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

5 200 kr

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter

7 150 kr

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

8 775 kr

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

10 725 kr

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a
§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)

6 500 kr

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

7 800 kr

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

6 825 kr

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

9 750 kr

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste)
åtgärden, per styck

50 % av avgiften för respektive
åtgärd

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr
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B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr

B 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift
B 11.1 Inom planlagt område 19 175 kr

B 11.2

Förhandsbesked

Utanför planlagt område 26 975 kr

B 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

B 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift
B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

B 14 Extra åtgärder i byggskedet

Ärendetyp Avgift
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga

tillsynsbesök, per styck
3 250 kr

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet Nedlagd tid dock minst 2 600 kr

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked Nedlagd tid dock minst 2 600 kr

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr

* för ärenden enligt B 2.19 - B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av

taxans övriga tabeller
I enlighet med tillämplig tabell

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i
någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

21315



B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

B 17 Avslag

Ärendetyp Avgift
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

B 18 Avskrivning

Ärendetyp Avgift
B 18.1 Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare Ingen avgift

B 18.2 Avskrivning, övrigt Avgift tas ut för nedlagt arbete i
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

B 19 Avvisning

Ärendetyp Avgift
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

S Taxetabell för strandskyddsdispens

S 20 Strandskyddsdispens

Ärendetyp Avgift

S 20.1 Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr

S 20.2
Strandskyddsdispens, prövning Utanför tidigare beslutat tomtplats, även

brygga
14 300 kr

S 20.3 Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift

S 20.4
Avskrivning, ärende återkallat av
sökanden efter första kontakt med 
handläggare

Ingen avgift

S 20.5
Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och

max tillämplig avgift för 
dispens S 20.1 och 20.2

S 20.6

Strandskyddsdispens, övrigt

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från
kommunens sida

Timdebitering, dock minst 1h
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K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag

K 21 Primär- och nybyggnadskarta

Ärendetyp Avgift
K 21.1 Nybyggnadskarta A - fullständig 9 250 kr

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 6 475 kr

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr

K 21.4

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt.
Fastighetens yta 0-5000 kvm

Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.5 Nybyggnadskarta A – fullständig 4 000 kr

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 2 800 kr

K 21.7

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Primärkarta 300 kr

K 21.8 Nybyggnadskarta A - fullständig 7 500 kr

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 5 250 kr

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr

K 21.11

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.12 Nybyggnadskarta A - fullständig 3 175 kr

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 2 225 kr

K 21.17

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Primäkarta 300 kr

K 21.15 Revidering av karta inom
giltighetstiden*, utan fältbesök

Timdebitering
dock minst 1h

K 21.16 Revidering av karta inom
giltighetstiden*, med fältbesök

4 600 kr

K 21.17

Övriga avgifter

Kostnad per intilligande fastigheter
utöver den första vid samtidig 
beställning

75% av avgiften

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta

** Kartan kommer preliminärt att kunna beställas fr.o.m. slutet av kvartal 2
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K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)

Ärendetyp Avgift
K 22.1 Grovutstakning 6 900 kr

K 22.2

Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4
punkter Finutstakning 8 950 kr

K 22.3 Grovutstakning 9 300 kr

K 22.4

Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4
punkter Finutstakning 10 500 kr

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov- och finutstakning 575 kr

K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften

K 22.7 Startavgift, 1 punkt 3 450 kr

K 22.8

Gränsutvisning

Tillägg per punkt utöver den första 575 kr

K 22.9 1 - 8 punkter 5 475 kr

K 22.10

Lägeskontroll

Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer)
Ärendetyp Avgift

K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr

K 23.2 Primäkarta 20 - ≤50 ha Per ha 850 kr

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr

K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr
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P Taxetabell för planavgift

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA 
utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak.

P 24 Planavgift
Åtgärd PLF

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55

P 24.2 Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20

P 24.5
Anläggning 2 x avgift för 

lovprövning*

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende

OF, Objektsfaktor för planavgift
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF
0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30

201 – 240 9 1 501 – 1 800 34
241 – 280 10 1 801 - 2 200 39

Därutöver för 
varje 1000- 
intervall

+5
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Tjänsteutlåtande
2019-09-04

Änr SBN.2019.47  
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över Mål och budget 2020-2022 inklusive förslag till taxor och avgifter 2020 antas 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och 
avgifter 2020. 

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid årsskiftet 
2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, anmälans- och 
förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd av 
det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020 2019-09-04
Yttrande till mål och budget 2020-2022
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

Kommunstyrelsen internt
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf

Stadsbyggandsförvaltningen
Michaela Bondeson
Verksamhetscontroller
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21212122 
 2019-10-16 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 165411-0 

 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 165411-0 

 

 
Deltagare arbetstagarorganisation: 
Berndt le Clercq, LR 
Annika Kjellberg, Vision 
Ann Sunnman, Kommunal 
Karin Taliaferro, Lärarförbundet 
 

Protokoll till MBL §11 
 
Datum: 2019-10-16 
Plats: Via mail 
 

Arbetsgivarens förhandlingsärende Mål & budget 2020-2022 enligt MBL § 11: 
 
Arbetsgivaren informerade arbetstagarparterna kring mål och budget 2020-2022 den 2 
oktober 2019. Facklig part har tagit del av materialet den 3 oktober och ska ha inkommit 
med synpunkter, yrkanden, senast den 16 oktober.  
 
LR har inkommit med ett medskick till politiker vilket bifogas till protokollet. I övrigt finns 
inga yrkanden från facklig part. 
 
Därmed anses ärendet Mål & budget 2020-2022 förhandlat enligt MBL §11 och enighet 
råder. 
 

Förhandlingen är avslutad i enighet. 
 
 
Vaxholm den 16/10 2019 
 
 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
 
     
 
 
 
 
 
Berndt le Clercq Thomas Laséen Ann Sunnman 
LR  Vision  Kommunal 
 
 
 
 
Karin Taliaferro 
Lärarförbundet 
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Till Vaxholms politiker ang Mål och budget 2020 

 

Antagligen är vi alla överens om att det inte nog går att betona vikten av att behålla 
och rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Därför är jag glad för de goda 
skrivningarna under rubriken ” Staden som arbetsgivare” och jag är väldigt angelägen 
att skrivningarna ger konkreta positiva avtryck i lärarnas vardag. 

I mediabruset kan vi höra om att för få examineras från lärarutbildningarna, att fler 
slutar från läraryrket än vad som fylls på från gruppen av legitimerade lärare som valt 
att försörja sig på andra sätt, att besparingar hotar ute i kommunerna, mm. Det är 
inte saker som känns rekryterande, som tecken på ett attraktivt läraryrke eller som 
bidrag till strategisk kompetensförsörjning. 
 
Jag kan inte utläsa några direkta besparingar Vaxholms Mål och budget för 2020 
men jag är rädd att beloppen som anges i budgeten inte ska räcka till att hantera allt 
det nödvändiga, inklusive att ta konkret ansvar för skrivningarna om staden som 
attraktiv arbetsgivare, om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt en god 
arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. Saker som även har 
motsvarigheter i HÖK18-avtalet och arbetet som utgår ur det.  
De antagligen otillräckliga uppräkningarna och de årliga effektiviseringsmålen ger 
urholkningar av förvaltningens och skolors köpkraft och riskerar därmed 
möjligheterna att klara bland annat det som anges under ”Staden som arbetsgivare”. 
 
Jag noterar att de särskilda satsningar som gjorts för lärarlöner tidigare år nu inte 
finns med och att det då är en bidragande risk till att Vaxholm inte kan följa 
skrivningarna i HÖK-avtalet. 

 

 

Vaxholm 2019 10 15 

 

 

Berndt le Clercq, Kommunombud Lärarnas Riksförbund i Vaxholm 
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Vänsterpartiets förslag till
Mål och budget 2020-2022

för Vaxholms kommun

Preliminär version 2019-10-24

För ett solidariskt, småskaligt
och miljövänligt Vaxholm
där alla får plats

Vänsterpartiet i Vaxholm 2019

Inlämnad 2019-10-24          Änr: KS 2019/119.049
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Vänsterpartiets visioner för Vaxholm

Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig 
bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus - gärna trähus - placerade i lägen som inte
tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Barnen ska välja att gå i skola i 
Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. Ingen ska mot sin vilja behöva få
sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. Naturligtvis ska annan kommunal 
service fungera oklanderligt. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla 
offentliga lokaler ska vara tillgängliga för dem. Utbyggt bredband ger bl.a. företagarna, 
även internationellt verksamma, bra möjligheter att lokalisera sig till Vaxholm. 
Vaxholms kommun ska bli en av landets ledande miljökommuner. Vi ska öka takten på 
de investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, och sträva mot att all 
verksamhet som kommunen har ansvar för ska vara klimatneutral inom 15 år.

Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av 
staden. Vi ser gärna att kommunen bygger bostäder, men då främst hyresrätter med 
rimliga hyror snarare än fler exklusiva bostadsrätter. Vi anser även att bostadsbyggandet
måste genomföras på ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer. En viss 
befolkningstillväxt räknar vi med, men det är viktigt att bostadsbyggandet går hand i 
hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service. Från 2018 till 2019 
har befolkningen ökat med ca 177 personer. Under slutet av planperioden förväntas 
befolkningen, med de exploateringsprojekt den tidigare alliansen drivit, öka med ca 300 
personer per år. Vi anser att kommunens infrastruktur inte är rustad för en sådan 
expansion och förordar en lägre befolkningstillväxt.

Reaktionerna på kommunens exploateringsplaner, både i översiktsplanen 2030 och i 
Förslag 2015 04 01 till Program för detaljplanering av Vaxön samt Dp 410 för 
Norrberget, har varit starka. Många invånare har på olika sätt framfört sin kritik mot 
alliansens planer och har uppenbart en annan vision för Vaxholm. Att frågan om 
Norrberget engagerar medborgarna visas i det höga valdeltagandet (51%) i 
folkomröstningen den 10 september 2017. Trots att en klar majoritet (54.9%) röstade 
emot en storskalig exploatering av Norrberget har kommunen tillkännagivit att arbetet 
med Dp 410 om Norrberget ska fortsätta med markanvisningstävlingens vinnare 
Besqabs förslag som utgångspunkt. Det är ytterst olyckligt att Norrbergsskolan nu håller
på att rivas trots att ny detaljplan är överklagad och svar från Mark- och 
miljööverdomstolen väntas först under 2020. 

Om detaljplanen inte vinner laga kraft faller avtalat med Besqab utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. Kommunen bör då avbryta arbetet med den 
nya detaljplanen och undersöka möjligheten att varsamt utveckla området inom befintlig
plan. Om detaljplanen vinner laga kraft bör kommunen sondera möjligheterna att nå en 
överenskommelse med Besqab om att avbryta projektet eller omförhandla avtalet för att 
möjliggöra en lägre exploateringsgrad och en större andel hyresrätter.

2

Vaxholm ska även i 
framtiden vara en 
kulturellt präglad 
skärgårdsstad med 
småskalig bebyggelse
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Vänsterpartiets mål för Vaxholm

Vänsterpartiet i Vaxholm har sju övergripande mål för kommunen:

• En stad för alla
• Utbildning med hög kvalitet
• God omsorg för individen
• Hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan
• Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter
• Levande stad med ett gott företagsklimat
• God ekonomisk hushållning

En stad för alla

Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo - 
gammal som ung, fattig som rik. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin 
hemkommun, och vi vill att Vaxholm ska säkra ett långsiktigt mottagande av nyanlända 
och ensamkommande flyktingbarn. För att möjliggöra detta vill vi se en blandad 
bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Vaxholm är en skärgårdskommun med många öar, och det är inte bara de stora öarna 
Vaxön, Rindö och Resarö som ska kunna ha bofast befolkning. Tynningö har fått statlig 
färja till ”fel” kommun vilket medför problem för skolbarnen om de vill utöva 
fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön. Båt- och färjetrafiken med reguljära turer till 
året-runt-bebodda öar måste stöttas bl.a. genom förhandlingar med landstinget.

Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och motsätter sig fler 
storskaliga byggnader och områden i Vaxholm. För att säkra att omistliga kulturella 
värden inte går förlorade vill Vänsterpartiet att kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm.

Det behövs också ökade resurser till stadsbyggnadsförvaltningen för att arbeta fram en 
ny översiktsplan. En översiktsplan ska vara ett ”levande dokument”, och vi anser att en 
mycket kunnig och lyhörd förvaltning ska utarbeta välgrundade förslag till förändringar 
tillsammans med befolkningen av översiktsplanen och olika detaljplaner. här ska även 
barn och ungdomar få höras och ha inflytande.

Vänsterpartiet vänder sig starkt mot att kommunen säljer ut strategiskt viktig kommunal
mark för bostadsrättsexploatering. Vissa exploateringsintäkter behövs dock för att kunna
göra investeringar i skolorna och äldreomsorgen i Vaxholm. I framtiden kan mindre 
förtätningar göras, men det är av yttersta vikt att bevara Vaxholms grönområden som 
Johannesbergsparken, Blynässkogen och Killingen. Det är också viktigt att behålla 
arbetsplatsområdet vid Blynäs och Rindö Västra och inte bygga bostäder där. Dels är 
marken bitvis mycket förorenad, dels behöver Vaxholm sina arbetsplatser för att inte 
utvecklas till en sovstad.
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Som ett alternativ till att ytterligare exploatera Vaxön har Vänsterpartiet sedan många år 
föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet mellan Nibble och
Ladvik. Området uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: 
kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt att 
ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen delvis löst 
genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och förbindelsen med Käppala 
reningsverk alternativt nytt reningsverk i Svinninge planeras komma ut i Killingeviken 
och gå mellan Hästängsudd och Resarö. Staten äger marken, men staten har också en 
uttalad önskan om att utöka antalet bostäder i Stockholmsområdet och borde vara 
tillmötesgående i en förhandlingssituation.

Kommunen saknar hyresrätter och vi anser att Vaxholm behöver återinföra ett 
kommunalt bostadsbolag, eller ingå som en del i ett regionalt bostadsbolag. Ett 
alternativ är att låta det kommunägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB växa.

Ett sätt att behålla rådigheten över marken är att upplåta mark med tomträttsavtal. Detta 
ger en kontinuerlig inkomst till kommunen och kan bidra till att exploatören inte 
behöver belasta hyran med kostnader för markinköp. Hyresrätter på tomträtt får inte 
göras om till bostadsrätter, vilket utgör en garanti mot ombildningar.

Drygt 20 % av Vaxholms befolkning är över 65 år. Det är därför angeläget att skapa 
förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta – ju längre desto 
bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa hus ”för andra halvan av livet” 
med hyresrätter och lokaler för gemenskap.

Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över 
kommunens utveckling. Vaxholms stad anser sig satsa på kommunikation i och med att 
informationen på hemsidan förbättras samt att Viktigt i Vaxholm ges ut fyra gånger om 
året. Detta är exempel på envägskommunikation, och detta räcker inte - arbetet med 
delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt och från två håll. Vi vill verka för en 
ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering, och vill undersöka möjligheten 
att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med 
förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan 
detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Malmberget i Gällivare kommun har 
genomfört denna typ av medborgardialog med mycket spännande resultat. Särskilt 
viktigt är det att ungdomarna får möjlighet att känna sig delaktiga i skolan, 
bostadsområdet och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den 
demokratiska processen genom barnkonsekvensanalyser med t.ex. barnhearings.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som debatteras 
och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det 
är positivt att kommunen nu tagit över ansvaret för webbsändningen av fullmäktiges 
sammanträden - något som administrerats och finansierats av oppositionen och 
Miljöpartiet under många år. Det är även viktigt att medborgarna även fortsättningsvis 
ges möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. För att
stärka demokratin i Vaxholm ytterligare anser vi att kommunen borde införa 
möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att medborgarna kan väcka frågor i 
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fullmäktige, samt att fullmäktige tillsätter en demokratiberedning som ska värna och 
utveckla den kommunala demokratin.

Vänsterpartiets delmål:

• Värna Vaxholms kultur- och naturvärden vid nybyggnation
• Genomför en kulturmiljöutredning och utarbeta ett hållbart kulturmiljöprogram 

för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen
• Bygg bostäder med blandade upplåtelseformer för olika målgrupper
• Vid nyproduktion på kommunal mark ska 60-70% av bostäderna vara 

hyresrätter
• Medverka till att skapa ett kollektivhus med hyresrätter i kommunen
• Upplåt kommunal mark med tomträtt istället för försäljning
• Utred möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan 

Nibble och Ladvik
• Bygg upp ett kommunalt eller regionalt bostadsbolag
• Om detaljplanen inte vinner laga kraft förordar Vänsterpartiet att marken 

behålls i kommunal ägo
• Fortsatt utveckling av ett långsiktigt mottagande av nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn
• Ramsö- och Tynningöborna ska kunna komma till sin hemkommuns centralort 

för samma kostnad som 2014 då ö-kortet togs bort - även sommartid när SL-
kortet inte gäller på Waxholmsbåtarna

• Förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande, bl.a. genom att införa 
medborgarförslag

• Inrätta en demokratiberedning
• Mer fokus på medborgardialog i kommunens samhällsplanering
• Översiktsplanen ska vara ett levande dokument och samrådsprocesserna ska 

kunna påverka detaljplanernas slutliga utformning

Utbildning med hög kvalitet

Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt. Skolans kärnverksamhet - 
undervisningen - ska prioriteras. Som en del i det måste lärarna återfå sitt mandat att 
undervisa snarare än ägna tid åt tidsslukande servicefunktioner. Lärarnas självklara rätt 
att bedöma och betygsätta eleven ska inte heller påverkas av rektor eller föräldrar. 
Marknadiseringen av skolan måste också upphöra. I nuläget, då skolorna i hela 
Stockholm tävlar om att attrahera så många elever som möjligt sker en marknadsföring 
av varje skolas sätt att undervisa som riskerar att bli viktigare än elevens bästa. Alla 
barn ska vara välkomna i skolorna och där det behövs extra resurser ska de få det så 
tidigt som möjligt.

Vaxholm har idag 73 % behöriga lärare i grundskolan, vilket är över genomsnittet för 
Stockholms län. Däremot är andelen legitimerade förskollärare bara 31 % vilket 
placerar oss mycket lågt bland alla Sveriges kommuner. Forskning visar på att 
professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas lärande och 
utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och 
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förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Vi vill att förskolan och skolan i 
Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då 
behöver vi höja lärarnas löner, förbättra arbetsvillkoren och ge lärarna större möjligheter
att utvecklas i yrket.

Skolverket har nya riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. De nya 
riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och 
forskning. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till 
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Enligt studierna
upplever många förskollärare att pedagogiken blir lidande då barngrupperna ofta är för 
stora. Det blir viktigt med många pedagoger till en större barngrupp men den stora 
barngruppen är i sig ett problem. Barn som gått i större barngrupper på förskolan 
hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går 
i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna.
Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex 
avdelningar. Vi vill istället att kommunen bygger fler och mindre förskolor. Detta för 
också det positiva med sig att barnen kan få närmare till förskolan.

Vänsterpartiets delmål:

• Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
• Öka andelen behöriga lärare i förskolan
• Låt lärarna fokusera på undervisningen genom att minska deras administrativa 

börda
• Bättre stöd för barn med särskilda behov
• Gå från få och stora förskolor till fler och mindre förskolor nära hemmet
• Mindre barngrupper i förskolan
• Säkerställ att barnrättsperspektivet får genomslag i alla led i verksamheten, från 

placering av förskolor och skolor till innehållet i verksamheten
• Bygg en ny skola på Rindö
• Bygg ut Resarö skola
• Förskolan Båten får permanenta lokaler på nuvarande plats
• Uppför två mindre förskolor på Resarö istället för en stor med sex avdelningar

God omsorg för individen

Alla boende i Vaxholm har rätt till trygghet i vardagslivet, speciellt våra äldre. De ska 
kunna bo kvar i sin egen bostad med stöd av hemtjänst. Att bo kvar i bostaden är extra 
viktigt för den demente som vid byte av miljö kan bli än mer förvirrad.

Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om den äldre själv så önskar. Vi vill se
en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden för att man ska kunna möta det 
snabbt ökande antalet seniorer med vårdbehov i Vaxholm. Det är därför bra att 
kommunen investerar i ett nytt särskilt boende, samt att kommunen avser att behålla 
fastigheten i egen ägo. Det är angeläget att kommunen prioriterar denna investering då 
Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som 
behöver särskilt boende. Det är mycket dyrt att hyra platser i en annan kommun idag, 
och kommer att vara så också i framtiden. Staden bör även överväga att bygga 
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seniorboenden för friska personer över 65 år som inte behöver stöd från kommunen.
Idag står 466 personer i kö till de 58 hyreslägenheter som kommunen hyr ut till äldre 
över 65 år.

Hemtjänst och äldreboenden är främst kommunala åtaganden som man inte bör avhända
sig. Andra utförare kan tillåtas men med strikt kvalitetskontroll vid såväl upphandling 
som fortsättningsvis eftersom de också är skattefinansierade. Vi vill inte se 
äldreomsorgen i Vaxholm som en ”kassako” för diverse investerare. För invånarna ska 
informerad valfrihet gälla både hemtjänst och äldreboende.

Idag har kommunen övertagit våra särskilda boenden i kommunal regi. Vi förordar att 
det ska förbli så och att även det nya särskilda boendet som planeras ska drivas i 
kommunal regi.

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika 
villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans
så att de ges möjligheten att leva ett liv som andra.

Vänsterpartiets delmål:

• Underlätta boende i egen bostad för de äldre som så önskar
• Prioritera nya särskilda boenden för äldre
• Det planerade särskilda boendet för äldre byggs i anslutning till 

Norrbergsskolan och behålls i kommunal regi
• Borgmästargården behålls i kommunal regi
• Skapa ett hus för andra halvan av livet med hyresrätter och lokaler för 

gemenskap
• Stärk funktionshindrades rätt till personlig assistans
• Låt valfrihet inom omsorgen inte endast omfatta val av utförare, utan även 

inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används

Hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan

Ekologisk hållbarhet betyder minskade utsläpp av gifter och växthusgaser (fjärrvärme 
med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor, service
m.m., välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, 
båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc.). I EU:s nya direktiv krävs att alla 
nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning år 
2020.

Blynäsverket, som idag hanterar Vaxholms avloppsvatten har mycket dålig 
kvävereduktion. En eventuell framtida anslutning till Käppala, eller till ett nytt 
reningsverk som uppförs tillsammans med Österåker, kommer att förbättra reningen av 
vårt avloppsvatten och där kommer sannolikt bättre möjligheter till rening av 
medicinrester också kunna utvecklas. Anslutningen kommer att kosta mycket men vi 
anser den nödvändig. För att minska miljöbelastningen på Norra Vaxholmsfjärden anser 
vi att inga större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket. Istället måste 
exploateringstakten hållas nere tills dess att en ny avloppslösning är klar.
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Den andra stora föroreningskällan är dagvatten. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler 
hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Nya system för rening av 
dagvatten utvecklas ständigt. Hårt trafikerade gator och vägar måste först förses med 
rening och krav på dagvattenrening måste ställas för att få bebygga nya områden.

Allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs inte ekologiskt och läckaget från 
dessa näringar är inte försumbart. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på 
ekologisk skötsel med reducerad arrendeavgift som lockbete.

Hårdare krav på båtägarna att inte använda giftiga bottenfärger utan i stället nyttja 
båtbottentvättar måste fram. Om kommunen samverkar med båtklubbar och upplåter 
lämpliga platser för tvättar skulle det kunna underlätta och få fram snabbare resultat.

Om den bilåkning (korta sträckor), som sker vid lämplig väderlek för att cykla, skulle 
upphöra, vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och 
cykelbanor runt om i kommunen samt cykelställ vid alla busshållplatser.
För att bilåkning till mataffärer och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna ska 
upphöra behövs en ny busslinje som går mellan de norra delarna på Resarö, 
Kullöbebyggelsen, Eriksö (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi 
Borgmästargården till centrum. Busslinjen ska ha eldrivna bussar.

Vid försäljning och exploatering av kommunal mark ska det ställas krav på 
byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida drift. Kommunen kan 
också - i likhet med andra kommuner - påverka byggnaders energieffektivitet genom 
olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större 
byggnadsarea än vad planen medger.

För att stimulera investering i solceller anser vi att Vaxholms kommun ska slopa
bygglovskravet för solcells- och solfångaranläggningar. För den enskilde är det en 
investering att sätta upp solceller. Genom att slopa krav på bygglov och därmed 
avgiftsbefria investeringen visar kommunen att man tycker att sol är en viktig 
energikälla. Kostnadslättnaden skulle uppmana och inspirera fastighetsägare och 
byggherrar att använda solenergi och därmed också främja en hållbar stadsutveckling. 
För den som vill upplåta sitt tak till en solcellsanläggning utan investeringskostnad, 
något som elbolag har börjat erbjuda, kan slopade avgifter vara avgörande.

Vänsterpartiets delmål:

• Vaxholm ska bli högt rankat i miljöorganisationernas listor över kommuners 
resultat av arbetet med hållbar miljö

• Vaxholm ska driva på genomförandet av EU:s direktiv om att nybyggda och 
renoverade hus ska ha ”nära noll” i energianvändning senast år 2020

• Cykelväg färdigställs till Överby samt till Bogesunds slott
• Planerna på en cykelbana hela vägen till Rindö skola fullföljs
• Långsiktiga investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi görs
• Utökade investeringar som minskar kommunens ekologiska fotavtryck
• Solenergianläggningar ska vara bygglovsbefriade
• Verka för att få investeringsbidrag till planläggning av cykelbana till Arninge
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Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter

Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, 
ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som 
får chans till kultur, fritid och idrott. Människors delaktighet i föreningslivet och våra 
folkrörelser är en viktig del av demokratin.

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter. Därför bör föreningarnas 
bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många 
ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte 
trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som
kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det 
snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.

Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och 
äldre. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa 
kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas. 

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och
kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av 
kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan 
förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges 
likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser 
tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks 
och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. 

Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. 
Vi vill att stadens kultursekreterare ska kunna leda, planera, samordna och utveckla 
kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare. Ett rikt kultur- och föreningsliv 
ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett 
fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta, men vi 
saknar ett kulturhus där olika verksamheter kan samlas och inspirera varandra. Om 
“Kores” gör plats för ungdomsverksamheten skulle eventuellt Storstugan kunna bli det 
kulturhus vi eftersträvar.

Vi anser att kommunen ska vara huvudman för ungdomsverksamheterna på både Rindö 
och Resarö och att dessa ska vidareutvecklas under ledning av examinerade 
fritidsledare. Dessutom behöver öppettiderna på Storstugan öka.

Vänsterpartiets delmål:

• Ett jämställt förenings- och kulturliv
• Anlägg en cykelväg till Bogesunds slott
• Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva
• Avgiften till kulturskolan ska sänkas och/eller inkomstbaseras
• Ett fortsatt stöd till bion och biblioteket
• Säkra fritidsgårdsverksamheten på Vaxön samt utöka verksamheten på Resarö 

och Rindö med kommunen som huvudman
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Levande stad med ett gott företagsklimat

En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det 
finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då 
människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är 
viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla 
småföretag, handel och service inom kommunens gränser.

Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholms stad 
för att ge plats för nybyggnation. En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av 
olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Därför
ska kommunen värna och vårda sina företagare på olika sätt. En viktig del är att värna 
verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö Västra. Brädgården i Vaxholm har satsat 
på att få ut byggmaterial till öarna och är därför beroende av ett sjönära läge. Den måste 
få ligga kvar. Kommunen måste även göra mer för att få service att stanna inom 
kommunen, t.ex. Vaxholms vårdcentral. Det borde även återetableras en 
mödravårdsmottagning i Vaxholm. Resan för dem som bor på öar utan fast förbindelse, 
först med båt och sedan med buss, blir annars lång.

Det är viktigt att kontakten mellan kommunen och företagarna inte blir en 
envägskommunikation, där kommunen ger information utan också att kommunen 
lyssnar och tar till sig information och önskemål från företagarna. Vi föreslår att 
kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen, en person som är tillgänglig för 
företagen och kan hjälpa till att slussa vidare till ”experter” om det uppstår problem.

Vaxholmarna och affärsidkarna på Hamngatan är i stort behov av en bättre 
gatubelysning. Den undermåliga belysningen innebär en säkerhetsrisk och det finns 
invånare som inte vågar gå ut på kvällstid då de upplever gatan som farlig. Det är viktigt
att utvecklingen av Vaxholms centrum sker i dialog med kommunens näringsidkare. För
att uppmuntra till cykling inom kommunen behövs cykelställ på flera ställen längs 
Hamngatan, även utanför den period då den är gågata. Det är också viktigt att 
kommunen utreder hur cykelstråken i centrum ska bli tydligare och säkrare.

Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden, och arbetsplatser, bostäder, transporter 
och offentliga lokaler måste göras tillgängliga även för dem.

Vaxholm är den enda kommun i Stockholms län som inte har ett sommarjobbsprogram 
för ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första 
arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter, och Vaxholms kommun bör 
vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och 
positiva kontakter med det lokala näringslivet. Alla barn har inte föräldrar med 
erforderliga nätverk som kan ge barnen sommarjobb.

Vänsterpartiets delmål:

• Ett aktivt arbete för att behålla småföretag, handel och service inom 
kommunens gränser

• Utse en företagskontakt på förvaltningen

10
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• Starta ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar
• Värna Vaxholms vårdcentral och öppna mödravårdscentralen igen
• Bättre gatubelysning på Hamngatan

God ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet anser att ekonomisk hållbarhet för kommunen innebär sund hushållning 
med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten – inte bara skattemedel. I 
dagsläget frigör kommunen medel genom att sälja ut kommunala tillgångar. Detta är en 
kortsiktig strategi. Vänsterpartiet vill istället att kommunen behåller mark och äger 
fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen ska kunna 
styra hyror, energiåtgång m.m. 

För att finansiera bl.a. Kronängsskolan och Campus Vaxholm vill alliansen genomföra 
en storskalig exploatering av Vaxön och Resarö, bland annat Norrberget. Vänsterpartiet 
har konsekvent varit emot en exploatering av Norrberget eftersom vi anser att 
kommunen behöver detta centrala markområde för att kunna tillgodose viktiga allmänna
behov såsom barnomsorg, skola och särskilda boenden. I denna budget visar vi att 
kommunen fortsatt kan ha en hållbar ekonomi även utan intäkterna från en försäljning 
på Norrberget.

Vi anser att kommunen bör skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att 
prioritera underhållet av kommunens fastigheter som är mycket eftersatt. Om 
underhållet av kommunens nya byggnader eftersätts på samma sätt som gjorts med 
nuvarande kommunala fastigheter dröjer det inte länge förrän ett nytt krav på rivning 
utfärdas och ännu en gång flyttar man pengar från drift till investeringar. Eftersom all 
mark då är såld finns inte längre möjligheten att finansiera det med 
exploateringsintäkter. Då riskerar man att behöva höja skatten drastiskt. Vi anser att det 
är bättre att behålla mark och möta - åtminstone delar av investeringsbehovet - med en 
långsiktig amorteringsplan baserad på kommunens skatteintäkter. Om kommunen ska 
sälja mark bör skälen vara att tillgodose andra behov än endast de finansiella.

Driftsbudget för styrelser och nämnder

Vänsterpartiets förslag till driftsbudget för styrelser och nämnder återfinns i Tabell 1 
och Tabell 3. De förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag 
är:

• Finansansvaret:
• Med anledning av de ökade kostnader som kommunen har att hantera, bl.a. 

p.g.a. renoveringen av kajerna och nya uppskattningar för skatteutjämning, 
väljer vi att från och med 2020 höja skatten med 10 öre.

• Kommunstyrelsen:
• Minskad budget för kommunstyrelsen från 2021 eftersom Vänsterpartiet på 

sikt vill minska de av kommunens utgifter som är kopplade till 
exploatering.

• Upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans 
med Länsstyrelsen 2020.

11
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• Uppstart av sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar 2020-2022, som
sedan utvärderas under 2023.

• Extra klimatsatsningar under 2020-2022.
• Socialnämnden:

• Uppstart av försöksprogram med ledsagartid inom äldreomsorgen 2020-
2022, som sedan utvärderas under 2023.

• Finansansvaret:
• Ökade räntekostnader p.g.a. större lån.

Långsiktiga investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för större investeringar återfinns i Tabell 8. De  
förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag är:

• Garage SÄBO 1:
• Om den nya detaljplanen inte vinner laga kraft bedömer vi att funktionen 

hos befintliga skyddsrum kan säkras och att nya garage med 
skyddsrumsfunktion under det särskilda boendet inte behöver uppföras.

• Kores:
• Vi avsätter medel för att inreda delar av Kores lokaler till 

fritidsgårdsverksamhet.
• Summa exploatering:

• Då vi inte avser att sälja och exploatera Norrberget har vi tagit bort de 
intäkter försäljningen förväntas generera.

• Låneskuld:
• Under planperioden ökar vi kommunens lån i högre utsträckning än 

mittsamverkan p.g.a. uteblivna intäkter från Norrberget.

12
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Tabell 1: Driftbudget

Tabell 2: Procentuell förändring.

13

Driftbudget (mnkr)

Kommunstyrelsen -75.9 -79.0 -77.3 -78.5 -78.6 -80.6 -81.3 -82.6

-348.0 -352.7 -358.7 -371.6 -387.4 -400.6 -409.9 -417.8

Socialnämnden -178.9 -185.1 -186.3 -201.6 -214.8 -226.1 -238.9 -250.6

-49.3 -50.6 -52.8 -58.0 -60.2 -62.1 -64.0 -66.0

Stadsbyggnadsnämnden -5.8 -5.8 -6.0 -6.1 -6.2 -6.3 -6.4 -6.5

Summa -657.9 -673.2 -681.1 -715.8 -747.2 -775.7 -800.5 -823.5

Finansansvaret 677.6 691.8 696.9 732.3 770.1 800.8 832.2 855.3

Årets resultat 19.7 18.6 15.8 16.5 22.9 25.1 31.7 31.8

2.9% 2.7% 2.3% 2.3% 3.0% 3.1% 3.8% 3.7%

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Barn- och 
utbildningsnämnden

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag

Procentuell förändring (%)

Kommunstyrelsen 12.3% 4.1% -2.2% 1.6% 0.1% 2.5% 0.9% 1.6%

Barn- och utbildningsnämnden 1.3% 1.4% 1.7% 3.6% 4.3% 3.4% 2.3% 1.9%

Socialnämnden 5.8% 3.5% 0.6% 8.2% 6.5% 5.3% 5.7% 4.9%

5.1% 2.6% 4.3% 9.8% 3.8% 3.2% 3.1% 3.1%

Stadsbyggnadsnämnden 14.9% 0.0% 3.4% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

Summa 4.1% 2.3% 1.2% 5.1% 4.4% 3.8% 3.2% 2.9%

Finansansvaret 4.5% 2.1% 0.7% 5.1% 5.2% 4.0% 3.9% 2.8%

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur
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Tabell 3: Bruttoredovisad driftbudget.

14

Driftbudget (mnkr)

Kommunstyrelsen

Intäkter 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.2 6.2 6.3

Kostnader -79.0 -82.2 -80.5 -81.7 -81.9 -84.0 -84.7 -86.1

Internhandel -2.6 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8

Netto -75.9 -79.0 -77.3 -78.5 -78.6 -80.6 -81.3 -82.6

Intäkter 39.8 40.3 41.0 42.5 44.3 45.8 46.9 47.7

Kostnader -347.6 -352.3 -358.3 -371.2 -387.0 -400.2 -409.5 -417.3

Internhandel -40.2 -40.7 -41.4 -42.9 -44.7 -46.2 -47.3 -48.2

Netto -348.0 -352.7 -358.7 -371.6 -387.4 -400.6 -409.9 -417.8

Socialnämnden

Intäkter 34.8 35.9 36.0 39.0 41.7 43.9 46.4 48.7

Kostnader -202.3 -209.2 -210.5 -227.8 -242.8 -255.6 -270.1 -283.3

Internhandel -11.4 -11.8 -11.8 -12.8 -13.7 -14.4 -15.2 -16.0

Netto -178.9 -185.1 -186.3 -201.6 -214.8 -226.1 -238.9 -250.6

Intäkter 22.1 22.7 23.8 26.1 27.1 28.0 28.7 29.7

Kostnader -109.5 -112.4 -117.5 -129.0 -133.9 -138.2 -142.1 -146.8

Internhandel 38.1 39.1 40.9 44.9 46.6 48.1 49.4 51.1

Netto -49.3 -50.6 -52.8 -58.0 -60.2 -62.1 -64.0 -66.0

Intäkter 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Kostnader -10.7 -10.8 -10.9 -11.1 -11.3 -11.5 -11.7 -11.9

Internhandel -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2

Netto -5.8 -5.8 -6.0 -6.1 -6.2 -6.3 -6.4 -6.5

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Barn- och 
utbildningsnämnden

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur

Stadsbyggnadsnämnde
n
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Tabell 4: Finansansvaret.

Tabell 5: Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader. 

15

Finansansvaret (mnkr)

Skatteintäkter 687.8 719.7 742.6 772.7 807.4 854.1 911.3 966.9

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift -54.7 -65.4 -64.5 -56.4 -46.1 -46.9 -57.6 -76.6

Kostnadsutjämning 39.0 21.2 18.9 25.7 21.9 14.0 5.4 -2.5

Regleringsbidrag/-avgift 5.3 12.5 14.8 13.0 9.9 6.1 1.9 -2.5

Strukturbidrag .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Införandebidrag .0 7.4 2.2 .0 .0 .0 .0 .0

LSS-utjämning -24.0 -25.9 -26.4 -27.1 -28.1 -28.9 -29.6 -29.9

Fastighetsavgift 25.2 26.7 27.8 28.9 30.0 31.2 32.5 33.8

Särskilt statsbidrag 1.6 1.3 .0 .0 .0 .0 .0 .0

Summa 680.2 697.5 715.4 756.8 795.0 829.6 863.9 889.2

Verksamhet

Pensioner inkl löneskatt -10.2 -11.7 -17.5 -18.9 -17.4 -18.9 -19.8 -20.6

Semesterlöneskuld -.3 -.4 -.4 -.4 -.4 -.5 -.5 -.5

Intern kapitaltjänst 16.2 15.3 15.4 15.4 15.6 15.7 15.8 15.9

Finansnetto -8.3 -8.9 -16.0 -20.6 -22.7 -25.1 -27.2 -28.7

Summa -2.6 -5.7 -18.5 -24.5 -24.9 -28.8 -31.7 -33.9

Summa Finans 677.6 691.8 696.9 732.3 770.1 800.8 832.2 855.3

Budge
t 2019

Budge
t 2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Skatter och generella 
statsbidrag

4.7% 2.5% 2.6% 5.8% 5.0% 4.4% 4.1% 2.9%

Nettokostnader 4.3% 2.8% 3.0% 5.8% 4.3% 4.2% 3.4% 3.0%

Nettoutveckling 0.4% -0.2% -0.5% 0.0% 0.8% 0.2% 0.7% -0.1%

Procentuell förändring 
(%)

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag

338



Tabell 6: Resultatbudget.

16

Resultatbudget (mnkr)

Verksamhetens intäkter 107.4 110.3 112.6 118.5 123.4 128.4 132.6 136.5

Verksamhetens kostnader -718.7 -738.3 -753.3 -793.2 -826.0 -859.1 -887.3 -913.5

-40.0 -41.0 -41.9 -44.1 -46.1 -47.9 -49.5 -50.9

-651.3 -669.1 -682.7 -718.8 -748.5 -778.5 -804.1 -827.8

Skatteintäkter 687.8 719.7 742.6 772.7 807.4 854.1 911.3 966.9

-7.6 -22.2 -27.2 -15.9 -12.4 -24.5 -47.4 -77.7

Finansiella intäkter 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Finansiella kostnader -10.7 -11.3 -18.4 -23.0 -25.1 -27.5 -29.6 -31.1

671.0 687.7 698.5 735.3 771.4 803.6 835.8 859.6

Årets resultat 19.7 18.6 15.8 16.5 22.9 25.1 31.7 31.8

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Avskrivningar och 
nedskrivningar
Verksamhetens 
nettokostnad

Statlig 
skatteutjämning/generella 
statsbidrag

Skatteintäkter och 
finansiellt resultat
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Tabell 7: Löpande investeringar.

17

Löpande investeringar (mkr)

Kommunstyrelsen

Inventarier -0.2 0.0 0.0 0.0

IT - löpande -2.0 -2.0 -2.0 -2.0

Digital utveckling/ E-tjänsteplattform -0.7 0.0 0.0 0.0

Miljöbil -0.4 -0.4

Gym -1.0 0.0 0.0 0.0

GC-vägar -2.0 -1.5 -6.0 -6.0

Rådhuset -5.0 -5.0 0.0 0.0

Kommunhuset -0.2 0.0 0.0 0.0

Reservelverk 0.0 -0.5 0.0 0.0

Övrigt -5.4 0.0 -8.4 -8.4

Summa -16.9 -9.4 -16.4 -16.4

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Cykelparkering 0.0 -0.8 0.0 0.0

Lekplatsåtgärder 0.0 -2.0 0.0 0.0

Bredband 0.0 -1.0 0.0 0.0

Klimatåtgärder 0.0 -2.5 0.0 0.0

Övrigt -18.0 -18.0 -18.0 -18.0

Summa -18.0 -24.3 -18.0 -18.0

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier -1.5 -2.5 -2.5 -2.5

Lärmiljö -0.5 0.0 0.0 0.0

Summa -2.0 -2.5 -2.5 -2.5

Socialnämnden

Digital utveckling -0.6 -0.2 -0.2 -0.2

Inventarier -0.3 -0.3 -0.5 -0.5

Miljöbil -0.4 -0.7 -0.4 -0.4

Summa -1.3 -1.2 -1.1 -1.1

Stadsbyggnadsnämnden

Digital utveckling 0.0 -0.3 0.0 0.0

Miljöbil 0.0 -0.4 0.0 0.0

Löpande investering -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

Summa -0.1 -0.8 -0.1 -0.1

Summa löpande investeringar -38.3 -38.2 -38.1 -38.1

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022
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Tabell 8: Långsiktiga investeringar.

18

Långsiktiga investeringar (mnkr) Summa

Särskilda boenden

SÄBO 1 -0.4 -1.3 -1.3 -20.0 -106.0 -32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -159.6

Garage SÄBO 1 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0

SÄBO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -86.0 -73.0 0.0 -160.0

Skolor 0.0

Kores 0.0 -15.0 -24.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.0

Rindö skola (F-6) -0.3 -37.2 -0.5 -10.0 -40.0 -25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -76.2

Utbyggnad Vaxö skola -2.3 -26.5 -2.0 0.0 -24.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.7

Resarö skola -1.2 -25.0 -1.0 -5.0 -30.0 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.8

Förskolor

Förskolan Resarö -0.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 -21.5 -19.3 0.0 0.0 0.0 -41.3

Fördyrande omständigheter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.0 -12.0 0.0 0.0 0.0 -24.0

Förskolan ersättning Båten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -18.3 -23.5 0.0 0.0 -42.0

Förskolan Norrberget -0.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 -20.8 -20.8 0.0 0.0 0.0 -41.9

Övrigt

Tennishall -9.2 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3

Trafikåtgärder Resarö 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0

Engarn 0.0 -2.0 0.0 -2.0 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.1

Vaxön 1:26 hyreslägenheter -0.2 -13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Kajen 0.0 0.0 0.0 -10.0 -35.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -145.0

Konstgräs 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0.0 0.0 0.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0

Ishallen 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.0 -30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -45.0

Summa investeringar -120.3 -29.9 -52.5 -259.3 -183.3 -91.4 -129.5 -93.0 -20.0 -858.9

0.0

Finansiering
Budget

Summa
2019.0

Summa exploatering 23.6 80.3 -32.7 38.0 46.9 75.0 55.6 182.8

Överlikvid 8.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 128.0

Lån/amortering 32.0 46.6 36.5 243.3 129.3 28.5 38.5 21.4 4.0 548.1

Summa finansiering 120.3 29.9 52.5 259.3 183.3 91.4 129.5 93.0 20.0 858.9

Låneskuld 426.6 463.1 706.4 835.7 864.2 902.7 924.1 928.1

Ack utfall 
tom 2018

Budge
t 2019

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Ack utfall 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/187.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 122 Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025 antas.

2. De brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden 
överlämnas omedelbart till kommunstyrelsen för vidare åtgärder. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och socialförvaltningen har reviderat  Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 
2016-2020 och har nu ett förslag på plan för perioden 2020-2025. Äldre- och funktionshinderomsorgs-
planen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i 
kommunen. 

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-09-17/§ 81
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025
Tjänsteutlåtande, 2019-09-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 
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Protokoll Socialnämnden
2019-09-17

Änr SN 2019/73.730
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 81 Omsorgsplan, äldre och funktionshindrade

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
1. Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025 antas.

2. De brister som påtalas i 4.4.1 och i 4.4.4  avseende platser i särskilt boende och seniorboenden 
överlämnas omedelbart till kommunstyrelsen för vidare åtgärder. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och socialförvaltningen har reviderat  Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 
2016-2020 och har nu ett förslag på plan för perioden 2020-2025. Äldre- och funktionshinderomsorgs-
planen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i 
kommunen. 

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 19:20-19:35

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att de brister som påtalas i 4.4.1 
och i 4.4.4 avseende platser i särskilt boende och seniorboenden omedelbart överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare åtgärder. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
- Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025
- Tjänsteutlåtande, 2019-09-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 
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Tjänsteutlåtande
2019-09-04

Änr SN 2019/73.730
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025

Ärendebeskriving
Socialnämnden och socialförvaltningen har reviderat  Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 
2016-2020 och har nu ett förslag på plan för perioden 2020-2025. Äldre- och funktionshinderomsorgs-
planen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldre- och funktionshinderomsorgen i 
kommunen. 

Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till Kommunens och nämndens nya målområden 
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.

Uppföljning och utvärdering
Planen bör revideras årligen.

Handlingar i ärendet
- Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2020-2025

För åtgärd: Agneta Franzén, Socialchef 

Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare
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1 Målsättningar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning  
i Vaxholms stad  

Utgångspunkterna i arbetet med frågor som rör omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad är de nationella målen som antagits av riksdagen, och 
kommunens egna mål och socialnämndens vision som anges nedan:

”Socialnämnden verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare. 
Verksamheterna kännetecknas av god framförhållning, aktivt förebyggande arbete samt 
professionalitet vilket innebär respekt, förtroende och tillgänglighet för stadens innevånare.”

1.1 Nationella mål för omsorg av äldre- och personer med  funktionsnedsättning  

Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen ska ”äldre kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 
bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.”

De nationella målen för området som omfattar personer med funktionsnedsättning är en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för 
flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

2 Övergripande mål för omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Vaxholms stad

Socialnämndens specifika mål har formulerats med utgångspunkt från Vaxholms stads tre 
kommunövergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Målområ
de

Beskrivning Nämndens mål

Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter.

Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för 
att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas 
kvalitet.

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.

Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår 
från vetenskap och beprövad erfarenhet.

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

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras 
närstående.

Ekonomi Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna 
ger så stort värde som möjligt.

Ekonomin är långsiktigt hållbar

3 Demografi i Vaxholms stad

En del i planering av verksamheternas utveckling bygger på antaganden om framtida 
befolkningsutveckling.

Demografisk utveckling

Befolkningsprognosen för Vaxholms stad 2020-2030 visar att invånarantalet förväntas öka från 
12 337 till 14 757 personer, vilket motsvarar en ökning med 21 %. Personer i åldern 65 år och äldre 
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förväntas öka från 2 116 till 2 989 personer. En ökning på ca 36 %.

2020 beräknas antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre till ca 21 % av den totala 
folkmängden i Vaxholms stad. För 2030 är gruppen ca 25 % av befolkningen.

Samtidigt ändras sammansättningen hos gruppen äldre, 80 år och äldre. Till 2035 ökar antalet med 
ca 2,7 gånger till ca 1226 personer från dagens ca 500 personer. Den stora ökningen förväntas ske 
efter år 2020.

Ålder / År 2020 2025 2030 2035
Ökning i 

procent från 
2020

0-18 3 070 3 181 3 299 3 502 14

19-64 6 649 7 600 7 764 8 043 21

65-79 2 096 2 251 2 469 2 841 35

80+ 522 909 1 226 1 378 160

12 337 13 941 14 757 15 764 28

 

4 Prioriterade områden

Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden som beskrivs nedan.

4.1 Äldreomsorgen i Vaxholms stad 

Hjälp i hemmet är den benämning som används för att beskriva det bistånd som omfattar service- 
och omvårdnadsinsatser som utförs av kommunens hemtjänstverksamhet. I hemmet ska man kunna 
få hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Insatser som kan beviljas:

 omvårdnad
 serviceinsatser
 ledsagning
 matdistribution
 trygghetslarm
 dagverksamhet
 avlösning i hemmet

Vaxholms stad tillämpar från 2012-05-01 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Staden kommer att verka 
för att utveckla förutsättningarna för externa anordnare. Staden kommer även verka för att egen regi 
och externa utövare ges samma förutsättningar inom ramen för LOV.

4.2 Stöd till personer med funktionsnedsättning i Vaxholms stad 

Människor som inte kan tillgodose sina egna behov ska erbjudas stöd för att möjliggöra ett 
självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning boende i Vaxholm har rätt att bo och leva tryggt 
och självständigt och erbjudas möjligheter till aktiviteter och gemenskap. Insatser som kan beviljas är 
bland annat:

 Boendestöd
 Korttidsvistelse enligt LSS
 Kontaktperson
 Personlig assistans
 Daglig verksamhet, daglig sysselsättning
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4.3 Kommunal hälso- och sjukvård

Staden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och dagverksamhet för äldre samt 
verksamheter enligt LSS. Ansvaret omfattar insatser från sjuksköterska, fysioterapeut och 
arbetsterapeut. All hälso- och sjukvård ska leva upp till de krav som lagar och föreskrifter anger.

Stockholms läns landsting ansvarar för hemsjukvården, dvs övrig hälso- och sjukvård som utförs i den 
enskildes hem.

4.4 Boendeformer- samhällsplanering

Närmiljö, trygghet i vardagslivet samt tillgång till service och kommunikationer är områden som 
måste beaktas när framtidens boende för målgruppen planeras. Kunskapen om förutsättningar för 
äldre och personer med funktionsnedsättning och den demografiska utvecklingen bör spridas till en 
vidare krets av intressenter för att möta dagens och framtidens behov. Det gäller till exempel 
bostadsbolag, affärer, restauranger och kultur.

4.4.1 Särskilda boendeformer  

Särskilt boende är till för personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. I särskilt boende har 
staden hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. För att få ett sådant boende krävs 
biståndsbeslut.

Vaxholms stad erbjuder platser i särskilt boende på Cyrillys, Framnäshagen och Borgmästargården. 
Inriktningen varierar mellan somatisk och platser med demensinriktning. De särskilda boendena i 
Vaxholms stad drivs i egen regi.

Under de närmaste åren kommer behovet av platser i särskilt boende öka till följd av att antalet äldre 
ökar. Planering för byggnation av nya boenden pågår och det finns en risk att dessa inte står färdiga 
kommer utan att behov av att köpa platser utanför kommunen under en period.

4.4.2 Tillfälligt boende /växelboende inom äldreomsorgen

Tillfälligt boende /växelboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, på ett boende 
som är avsett för tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en insats som tillgodoser allmänna 
omvårdnadsbehov, det vill säga att med stöd av personal upprätthålla funktioner.

4.4.3 Boendeformer för personer med funktionsnedsättning

Vaxholms stad erbjuder idag platser i gruppbostad och servicebostad enligt LSS på Ullbergsväg och i 
Fredriksstrands boendeservice. Dessa verksamheter bedrivs på entreprenad av Oliva omsorg Under 
2015 tog kommunerna i Stockholms län överansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser 
inom LSS-verksamheterna.

Syftet med insatsen bostad med särskild service är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskiljas:

 Gruppbostad: beviljas för den som har ett stödbehov dygnet runt.
 Servicebostad: är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad, 

men som ändå klarar mycket själ
 Annan särskilt anpassad bostad: är en boendeform för personer som behöver en bostad 

med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning. Omvårdnad, stöd och service 
eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

Inom ramen för Socialtjänstlagen kan andra stödboende beviljas:

 Stödboende: är en temporär boendeform för den som på grund av psykisk 
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funktionsnedsättning behöver stöd för att klara av sin boendesituation.
 Hem för vård eller boende (HVB)

4.4.4 Övriga boendeformer för äldre 

Vaxholms stad har två hyresfastigheter med sammanlagt 56 seniorlägenheter. De två fastigheterna 
har adress Torggatan 19, 21, 32 och 34 samt V :a Ekuddsgatan 17. Sökande till seniorlägenheter ska 
vara minst 65 år och folkbokförd på en adress i Vaxholm.

Boendeformen är inte behovsprövad. Fastighetsenheten hyr ut lägenheterna där den som stått 
längst i kön får erbjudande om lägenhet.

I enlighet med vad som anges i stadens översiktsplan (sid 27) har seniorboenden stor efterfrågan och 
ska beaktas i kommande planering av nya områden för bebyggelse.

I dagsläget finns inga politiska beslut om utökning under planperioden av antal platser på 
kommunens seniorlägenheter.

5 Nämndens mål och aktiviteter

5.1 Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter.

Aktiviteter Beskrivning

Nå ut med information till stadens medborgare och 
deras närstående som kan vara i behov av stöd från 
kommunen.

Stadens hemsida och andra informationskanaler som 
exempelvis broschyrer, information i lokalpress, 
kommunens egen tidning. Utbyte av information sker 
även i samband med regelbundna möten med KPR 
(Kommunala pensionärsrådet) och KFR (kommunala 
funktionsnedsattas råd).

All personal ska ha grundläggande yrkeskompetens 
för sina uppgifter. Utbilda personal med 
spetskompetens inom demens, psykiatri och vård i 
livets slut.

Den generella kompetens- och kunskapsnivån och 
den mer specialinriktade behöver hela tiden 
utvecklas. Målet är att all personal ska ha 
grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter.

5.2 Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas kvalitet.

Aktiviteter Beskrivning

Nämnden ska prioritera utvecklingen av alla typer av 
tekniska lösningar som kan bidra till en mindre 
resurskrävande och bättre vård- och omsorg, ex. 
genom införande av e-tjänster.

De tekniska lösningarna ska underlätta för 
målgruppen att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka deras egna resurser 
för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.

Omsorg av personer inom målgruppen som helhet 
ska fungera och förbättras med hjälp av 
e-hälsa och välfärdsteknik.

De tekniska lösningarna ska underlätta för 
målgruppen att uppnå en god och jämlik hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka deras egna resurser 
för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.

5.3 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

Aktiviteter Beskrivning
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Aktiviteter Beskrivning

Staden ska arbeta kontinuerligt med förbättrings- och 
utvecklingsarbete i syfte att tydliggöra hur 
verksamheten ska organisera sitt uppföljnings- och 
kvalitetsarbete

Synpunkter på omsorgen av målgruppen är värdefulla 
och ger kunskap om vad som bör förbättras i 
verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra 
synpunkter och klagomål och den som för fram 
synpunkter ska bli bemött med respekt och få 
kunskap om vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

5.4 God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

Aktiviteter Beskrivning

Genom förebyggande arbete motverka uppkomsten 
av skador och ohälsa insatser.

Genom att stärka samarbete och ha kontinuerlig 
kontakt med intresseorganisationer och 
frivilligorganisationer ska staden inspirera och 
uppmuntra till aktiviteter och nyttja kommunens utbud 
av tjänster.

Genomföra uppsökande verksamhet och inbjuda till 
samverkan med Landstinget avseende uppsökande 
hälso- och sjukvård.

Aktiviteterna kan utföras av både stadens verksamhet 
som frivilliga krafter och omfattar tjänster som inte kan 
köpas på öppna marknaden och tjänster som inte är 
beviljade som bistånd. Funktioner som bedriver 
uppsökande verksamhet i dagsläget är:
•Silviasyster
•Boendestöd
•Anhörigkonsulent
•Avdelningen för myndighetsutövning

Uppsökande verksamhet i hemmet för personer över 
80 år. 

Avdelningen för myndighetsutövning
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/193.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 129 Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och 
Nacka kommun angående gemensam överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun avseende 

myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten (trepartsavtal) godkänns. 
2. Tilläggsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun avseende gemensam 

överförmyndarnämnd godkänns. 
Ovan beslut är villkorade av att Värmdö och Nacka kommuner beslutar om samverkan i enlighet 
med de ramar och förutsättningar som beskrivs i tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal med Värmdö och Nacka 
kommuner (trepartsavtal) samt tilläggsavtal med Värmdö kommun enligt beslutspunkt 1 och 2. 

Ärendebeskrivning
I detaljbudgeten för 2019 gav den gemensamma överförmyndarnämnden i Värmdö/Vaxholm 
förvaltningen i uppdrag att utreda avtalssamverkan med Nacka kommun avseende myndighetsutövning 
inom överförmyndarverksamheten. Samverkan mellan kommunerna har utretts och bedöms vara 
fördelaktig med hänsyn till att minska sårbarhet och kvalitetsrisker samt uppnå en högre 
kostnadseffektivitet efter en inledande övergångsperiod. Övergångsperioden innefattar till exempel 
sammanslagning av organisation och verksamhet, översyn av styrdokument samt harmonisering av 
handläggning. Överförmyndarnämnden (Värmdö/Vaxholm) har vid sammanträde 2019-10-07 förslagit 
att samverkansavtal mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun samt tilläggsavtal till 
nämndavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun godkänns. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-01
Protokollsutdrag ÖFN/2019-10-07 § 28
Tjänsteskrivelse Värmdö kommun, 2019-09-30
Risk- och konsekvensanalys
Förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun (trepartsavtal)
Förslag till tilläggsavtal till nämndsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun
Avtal mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad för Överförmyndarnämnden 2019-2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Anna-Stina Sjödin (Värmdö kommun) 
Frida Plym Forshell (Nacka Kommun)
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Tjänsteutlåtande
2019-10-01

Änr KS 2019/193.106
1 av 7

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka 
kommun angående gemensam överförmyndarverksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun avseende 
myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten (trepartsavtal) godkänns. 

2. Tilläggsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun avseende gemensam 
överförmyndarnämnd godkänns. 
Ovan beslut är villkorade av att Värmdö och Nacka kommuner beslutar om samverkan i enlighet 
med de ramar och förutsättningar som beskrivs i tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal med Värmdö och Nacka 
kommuner (trepartsavtal) samt tilläggsavtal med Värmdö kommun enligt beslutspunkt 1 och 2. 

Sammanfattning
I detaljbudgeten för 2019 gav den gemensamma överförmyndarnämnden i Värmdö/Vaxholm 
förvaltningen i uppdrag att utreda avtalssamverkan med Nacka kommun avseende myndighetsutövning 
inom överförmyndarverksamheten. Samverkan mellan kommunerna har utretts och bedöms vara 
fördelaktig med hänsyn till att minska sårbarhet och kvalitetsrisker samt uppnå en högre 
kostnadseffektivitet efter en inledande övergångsperiod. Övergångsperioden innefattar till exempel 
sammanslagning av organisation och verksamhet, översyn av styrdokument samt harmonisering av 
handläggning. Överförmyndarnämnden (Värmdö/Vaxholm) har vid sammanträde 2019-10-07 förslagit 
att samverkansavtal mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun samt tilläggsavtal till 
nämndavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun godkänns. 

Bakgrund
Vaxholms stad och Värmdö kommun har sedan 2011 avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd. Avtalet förlängdes senast 2018 och gäller mellan 2019-2022. I detaljbudgeten för 
2019 gav den gemensamma överförmyndarnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
avtalssamverkan med Nacka kommun avseende myndighetsutövning inom 
överförmyndarverksamheten. Syftet med sådan avtalssamverkan är att minska sårbarhet och 
kvalitetsrisker och samtidigt uppnå en högre kostnadseffektivitet. I april 2019 gav 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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överförmyndarnämnden i Nacka uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till den föreslagna 
avtalssamverkan. 

Ärendebeskrivning
Nuläge i överförmyndarverksamheten i Vaxholm/Värmdö
Sedan 2011 samverkar Vaxholms stad och Värmdö kommun i en gemensam överförmyndarnämnd. 
Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, dvs nämnden är rent formellt en del 
av Värmdö kommuns nämndorganisation. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare, varav 
Värmdö utser två ledamöter och två ersättare medan Vaxholm utser en ledamot och en ersättare. Den 
gemensamma nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndarnämnden. Överförmyndarkansliet (förvaltningsorganisationen) finns i 
Värmdö kommun och det är Värmdö som är arbetsgivare för kansliets personal. Verksamheten är, trots 
samverkan mellan våra två kommuner, relativt liten. Värmdö/Vaxholms gemensamma 
överförmyndarverksamhet är tillsammans knappt hälften så stor som Nacka kommuns motsvarighet. 
Förfrågan till Nacka kommun avseende avtalssamverkan inom myndighetsutövningen syftar till att 
minska sårbarhet och kvalitetsrisker och samtidigt uppnå en högre kostnadseffektivitet. Förfrågan 
innebär alltså inte en samverkan i gemensam överförmyndarnämnd (är ej förenligt med lag att upplösa 
en överförmyndarnämnd under innevarande mandatperiod) mellan våra tre kommuner utan avser en 
gemensam förvaltningsorganisation. Diskussion om samverkan i gemensam nämnd kan eventuellt bli 
aktuell i ett senare skede (inför nästa mandatperiod). 

Nuläge i överförmyndarverksamheten i Nacka
Överförmyndarnämnden i Nacka driver en stabil och välfungerande verksamhet med gott renommé och 
en ekonomi i balans. Verksamheten har en hög grad av digitalisering och arbetar i framkant med 
utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer. Arbetsbelastningen är stundtals hög men hanteras 
med jämn och god kvalitet, bland annat genom välutvecklade processer, systematiskt 
kvalitetsutvecklingsarbete och god kompetens- och resurstillgång. 

Samverkan i praktiken
En avtalssamverkan mellan Vaxholm, Värmdö och Nacka innebär rent praktiskt att tjänstepersoner 
arbetar på uppdrag av både Värmdö/Vaxholm överförmyndarnämnd och Nacka överförmyndarnämnd 
inom den myndighetsutövning som är möjlig att delegera. Dvs personalen har sin arbetsplats i Nacka 
kommun men arbetar mot båda överförmyndarnämnderna och med ärenden från alla tre kommuner.

Laglig grund för avtalssamverkan i överförmyndarverksamhet
Avtalssamverkan mellan kommuner regleras i Kommunallagen (2017:725), 9 kap. § 37 där det anges 
följande:

En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting.  

Möjligheten till denna typ av samverkan infördes i och med att den nya kommunallagen trädde i kraft 
2018. Det som särskiljer just överförmyndarverksamheten från andra kommunala verksamheter vid 
avtalssamverkan är att den regleras av speciallagstiftning. I Föräldrabalken (1949:381) anges exempelvis 
vilka ärenden som inte får delegeras. Vidare anges i 19 kap. § 14 att:
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Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på 
nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka 
slag av ärenden som uppdraget omfattar. Överförmyndaren får på motsvarande sätt 
uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra ärenden 
på överförmyndarens vägnar. 

Det finns inget hinder för att vissa typer av ärenden delegeras till kommunal tjänsteman i en annan 
kommun. 

Utredning och förutsättningar för samverkan
Efter förfrågan från Värmdö/Vaxholm överförmyndarnämnd beslutade överförmyndarnämnden i Nacka 
att ge förvaltningen i uppgift att utreda förutsättningarna för att ingå avtal om samverkan kring 
gemensam överförmyndarverksamhet. Genomförd utredning har bestått i ett flertal möten mellan 
representanter från de båda överförmyndarverksamheterna samt praktiskt arbete med insamling av 
underlag, analys och avtalskonstruktion som har vävts in mellan de olika mötena. I samband med 
utredningen har förvaltningarna i Vaxholms stad, Värmdö- och Nacka kommun utarbetat en samsyn 
kring förutsättningarna för avtalssamverkan. Resultatet av detta är det föreslagna samverkansavtalet 
(trepartsavtalet) samt föreslaget tilläggsavtal till nämndavtal mellan Värmdö/Vaxholm. 

Ramar och förutsättningar för samverkan
Avtalet för samverkan ska tecknas mellan tre parter: Värmdö kommun, Vaxholms stad och Nacka 
kommun. Det ska noteras att respektive överförmyndarnämnd fortsätter att vara sin egen myndighet 
och respektive nämnd ansvarar för sin egen nämndadministration. Det innebär också att nuvarande 
avtal mellan Värmdö/Vaxholm avseende gemensam överförmyndarnämnd behöver justeras till att 
endast reglera nämnden och inte förvaltningsorganisationen (som överförs till Nacka). För att uppnå 
högsta möjliga effektivitet i handläggningen ska de båda nämnderna så långt som möjligt sträva efter att 
ha harmoniserade styrdokument, såsom delegeringsordning, riktlinjer för arvoden till gode män och 
förvaltare samt dokumenthanteringsplan. Nedan redovisas mer ingående ramarna och 
förutsättningarna för samverkansavtalet. 

Gemensam organisation
Nacka kommun är föreslagen värdkommun och anställningsmyndighet för den gemensamma 
överförmyndarorganisationen som således har sitt arbetsställe och säte i Nacka. Sammanslagningen kan 
hanteras organisatoriskt genom så kallad verksamhetsövergång, vilket innebär att befintliga resurser 
inom överförmyndarverksamheten i Värmdö/Vaxholm anställs i Nacka kommun. 

Försäkring
Den gemensamma verksamheten blir ingen egen myndighet, Skadeståndsansvar och ansvar för att 
teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar faller således på respektive överförmyndarnämnd. 

Ekonomi och kostnadsfördelning 
Alla tre avtalsparter beslutar om egen budget för verksamheten utifrån ett underlag som tas fram av 
den gemensamma organisationen i Nacka. Den gemensamma budgeten för de tre kommunerna 2020 är 
enligt uppgift från Nacka kommun beräknad till 8 720 tkr. 
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Kostnaden för verksamheten fördelas mellan parterna utifrån en fördelningsnyckel som bygger på 
procentuell fördelning av antal aktiva personakter. Värmdö/Vaxholm har i dagsläget ca 477 (Vaxholm= 
109 och Värmdö=  368) aktiva personakter medan Nacka har ca 1016 aktiva personakter, dvs totalt 
1 493 akter hos de tre kommunerna  tillsammans.  

Arvode för ställföreträdare finansieras av respektive överförmyndarnämnd. Utbetalning av arvode till 
ställföreträdare hanteras av värdkommunen och debiteras Värmdö och Vaxholm månatligen.

Vaxholms kostnad för den gemensamma organisationen 2020 beräknas bli ca 640 tkr (109/1493 
akter*8 720 tkr = 637 tkr). Därtill kommer nämnd- och ställföreträdarkostnader, vilket sammantaget 
innebär att budget 2019 om 1 250 tkr också bedöms motsvara behovet för 2020.  

Hantering av akter
Akter förvaras och gallras av den gemensamma organisationen (i Nacka) och slutförvaring hanteras 
enligt respektive överförmyndarnämnds dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan. 

Insyn
Som redovisats ovan är respektive överförmyndarnämnd sin egen myndighet och därmed kommer 
Vaxholm och Värmdö ha rätt till löpande insyn i den gemensamma verksamheten och värdkommunen 
följer upp och rapporterar om status i enlighet med kommunernas mål- och budgetprocesser. 

Utvärdering, omförhandling och uppsägning
Avtalet utvärderas årligen och tas upp för omförhandling om någon part så önskar. Om parterna efter 
omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att 
avtalet upphör. Endera parten kan säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid.

Risk- och konsekvensanalys
En risk- och konsekvensanalys har genomförts med representanter från fackförbunden, medarbetare, de 
verksamhetsansvariga cheferna samt skyddsombud från respektive nämndorganisation. Resultatet finns 
bilagt till detta tjänsteutlåtande. För de risker och konsekvenser som bedömts kunna ha betydande 
inverkan på verksamheten har åtgärder sammanställts. De risker av betydande eller allvarlig risk eller 
konsekvens handlar främst om dokumenthantering, styrdokument och plats för arkivering.   

Bedömning och ekonomiska konsekvenser
Förutsättningarna för en framgångsrik implementering av gemensam myndighetsutövning för de båda 
överförmyndarnämnderna bedöms vara goda och bidra till minskad sårbarhet och minskad risk för 
kvalitetsbrister. Myndighetskontakterna för de gode män och förvaltare som idag har uppdrag i flera av 
de tre kommunerna skulle underlättas väsentligt. Rekryteringen av nya gode män och förvaltare, samt 
säkerställandet av deras kompetens och uthållighet, skulle och underlättas genom de 
”stordriftsfördelar” som bedöms uppstå vid samverkan. 

Under en övergångsperiod bedöms dock belastningen på verksamheten öka. Intern och extern 
kommunikation till berörda, fysisk flytt av arkiv, rekrytering och/eller introduktion av nya medarbetare i 
Nacka kommun, harmonisering av arbetssätt och riktlinjer, rutiner för arbete mot två nämnder och 
samverkansstrukturer för kontakter med respektive socialtjänst är några av de aktiviteter som kommer 
att pågå utöver det vanliga arbetet. Av detta skäl kan eventuella effektivitetsvinster inte realiseras under 
övergångsperioden, och vid särskilda händelser kan temporär resursförstärkning behövas. Sådana 
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händelser kan till exempel vara avvikelser som uppstått inom verksamheten i Värmdö/Vaxholm innan 
avtalets ikraftträdande men som måste hanteras efter avtalet träder i kraft. Efter övergångsperioden 
väntas belastningen och resursbehovet stabiliseras på en nivå som motsvarar den tidigare eller något 
mindre. 

Överförmyndarnämnden i Värmdö/Vaxholm och överförmyndarnämnden i Nacka kommer även fortsatt 
ha separata styrdokument till exempel i form av mål och budget. Underlag till respektive kommuns 
budget för överförmyndarnämnd och tillhörande myndighetsutövning tas fram av 
överförmyndarenheten i Nacka. I samverkansavtalet regleras att respektive kommun står för kostnader 
hänförliga till den egna nämnden men delar på kostnaderna hänförliga till myndighetsutövningen. 
Fördelningen av kostnaderna för myndighetsutövningen och eventuell vinst eller förlust i relation  till 
motsvarande budget hanteras enligt fördelningsprincipen som anges i samverkansavtalet.  Under det 
inledande samverkansåret regleras eventuella ”övergångskostnader” enligt ett tilläggsavtal. Detta 
tilläggsavtal är konstruerat så att negativa ekonomiska konsekvenser inte uppstår för Nacka kommun. 
Övergångskostnaden uppskattas till 300 000 kr och beräknas till största delen rymmas inom 2019 års 
budget för Värmdö/Vaxholms överförmyndarnämnd. Eventuella övergångskostnader som behöver 
belasta 2020 års budget kommer bekostas av Värmdö kommun.  

Över tid ökar sannolikheten att gemensam myndighetsutövning inom överförmyndarverksamhet med 
andra kommuner leder till ökad kostnadseffektivitet. Totala kostnaden för verksamheten står dock i 
relation till efterfrågan och de utvecklings- och kvalitetskrav som ställs på verksamheten.    

För Vaxholms stads del gör kommunledningskontoret bedömningen att föreslagen samverkan har goda 
förutsättningar att bli framgångsrik. Nuvarande samarbete i gemensam överförmyndarnämnd med 
Värmdö kommun har fungerat väl men med tanke på verksamhetens omfattning är den också sårbar. 
Föreslagen samverkan med Nacka kommun bedöms leda till minskad sårbarhet samt till en möjlig 
kvalitetshöjning för nuvarande verksamhet. Detta med tanke på de ”stordriftsfördelar” som finns med 
en större organisation och med anledning av den kvalitet som Nackas nuvarande 
överförmyndarverksamhet levererar. I Vaxholms nuvarande samarbete med Värmdö fördelas 
kostnaderna så att 75 procent fördelas utifrån en fördelningsnyckel som bygger på antalet aktiva 
personakter för respektive kommun (Vaxholm ca 23 % och Värmdö 77 %) och 25 procent fördelas lika 
mellan kommunerna utifrån övriga arbetsuppgifter för handläggarna m.m. I det föreslagna 
trepartssamarbetet föreslås att samtliga kostnader inom samarbetet fördelas enligt en 
fördelningsnyckel som bygger på respektive kommuns antal aktiva personakter. Detta bedöms vara 
gynnsamt för Vaxholms stad. Kostnaden för Vaxholms stad kommer enligt föreslagen budget för 2020 
(efter sammanslagning med Nacka) vara samma som nuvarande budget (2019), dvs 1 250 tkr.   

I den risk- och konsekvensanalys som genomfördes i maj 2019 inför eventuell sammanslagning av 
överförmyndarverksamheterna lyfts två punkter (9a och 9c) som specifikt rör Vaxholm. De risker som 
har identifierats handlar om rekrytering av godemän och förvaltare samt att Värmdö/Vaxholm har en 
hög andel ställföreträdare som är anhöriga (ca 90 %). Samtliga ställföreträdare ska lämplighetsprövas 
enligt gällande lagstiftning samt utifrån nyligen framtagna riktlinjer från länsstyrelsen. I nuläget uppfyller 
Nacka riktlinjerna men inte Värmdö/Vaxholm när det gäller anhöriga. Detta kan komma att leda till 
merarbete för den nya organisationen men kan också få konsekvensen att vissa ställföreträdare inte kan 
fortsätta. Samgående i den gemensamma organisationen bedöms dock vara en fördel avseende båda 
dessa identifierade risker. Eventuell svårighet att rekrytera gode män/förvaltare kommer sannolikt 
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underlättas då det framöver går att nå potentiella kandidater från samtliga tre kommuner via samma 
kanal samt på grund av de stordriftsfördelar som organisationen för med sig. Eventuellt merarbete till 
följd av lämplighetsprövning av ställföreträdare beror i sig på lagstiftning och inte på övergången i 
gemensam överförmyndarorganisation med Nacka. Snarare kan den gemensamma organisationen vara 
ett lyft för Värmdö/Vaxholm då Nacka redan idag uppfyller de riktlinjer som länsstyrelsen satt upp och 
därmed innebära en kvalitetshöjning.       

Överförmyndarnämnden (Värmdö/Vaxholm) har vid sammanträde 2019-10-07 föreslagit att 
samverkansavtal (trepartsavtal) mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun samt 
tilläggsavtal till nämndavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun godkänns. Med anledning av 
ovanstående föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

1. Avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka kommun avseende 
myndighetsutövning inom överförmyndarverksamheten (trepartsavtal) godkänns. 

2. Tilläggsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun avseende gemensam 
överförmyndarnämnd godkänns. 
Ovan beslut är villkorade av att Värmdö och Nacka kommuner beslutar om samverkan i enlighet 
med de ramar och förutsättningar som beskrivs i tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtal med Värmdö och Nacka 
kommuner (trepartsavtal) samt tilläggsavtal med Värmdö kommun enligt beslutspunkt 1 och 2.  

Måluppfyllelse
Avtalssamverkan angående gemensam överförmyndarverksamhet bidrar till måluppfyllnad avseende de 
kommunövergripande målen om kvalitet och ekonomi. Samverkan bedöms leda till en ökad kvalitet och 
högre rättssäkerhet inom överförmyndarverksamheten och på sikt även till ökad kostnadseffektivitet. 

Finansiering
Kostnaderna för föreslagen avtalssamverkan mellan Vaxholms stad, Värmdö kommun och Nacka 
kommun hanteras inom ram.  

Uppföljning och utvärdering
Avtalssamverkan ska utvärderas årligen inför framtagande av budgetförslag. Att särskilt beakta vid 
utvärderingen är att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och hög rättssäkerhet. Verksamheten ska 
bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Senast 2021-12-31 ska avtalet ses över med hänsyn till 
eventuellt samgående i gemensam överförmyndarnämnd efter avtalets utgång. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-01
Protokollsutdrag ÖFN/2019-10-07 § 28
Tjänsteskrivelse Värmdö kommun, 2019-09-30
Risk- och konsekvensanalys
Förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun (trepartsavtal)
Förslag till tilläggsavtal till nämndsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun
Avtal mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad för Överförmyndarnämnden 2019-2022
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Marie Wiklund, klk

Anna-Stina Sjödin (Värmdö kommun) 
Frida Plym Forshell (Nacka Kommun)
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Överförmyndarnämnden

Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se •

Avtalssamverkan överförmyndarverksamheten

Förslag till beslut
1. Samverkansavtalet(trepartsavtal) med Nacka kommun och Vaxholms stad avseende

myndighetsutövning inom överförmyndarverksamhetsamt tilläggsavtalettill
nämndsavtal med Vaxholms stad avseende gemensam överförmyndarnämnd
godkänns.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsnivå

1. Kommunfullmäktige

2. Överförmyndarnämnden

Sammanfattning
Samverkan mellan Värmdö kommun, Vaxholms stad och Nacka kommun avseende
myndighetsutövning inom överförmynderiverksamheten har utretts och bedöms vara
fördelaktig med hänsyn till att minska sårbarhet och kvalitetsrisker samt uppnå högre
kostnadseffektivitet efter en inledande övergångsperiod. Övergångsperioden innefattar till
exempel sammanslagning av organisation och verksamhet, översyn av styrdokument samt
harmonisering av handläggning. Samverkansavtaletmed Nacka kommun och Vaxholms stad
samt tilläggsavtalettill nämndsavtaletmed Vaxholms stadföreslås godkännas.
Bakgrund
I detaljbudgeten för 2019 gav Värmdö/Vaxholm överförmyndarnämnd förvaltningen i
uppdrag att utreda avtalssamverkan1 med Nacka kommun avseende myndighetsutövning inom
överförmynderiverksamheten.2 Syftet med avtalssamverkan mellan Värmdö kommun,
Vaxholms stad och Nacka kommun är att minska sårbarhet och kvalitetsrisker och samtidigt
uppnå en högre kostnadseffektivitet.
Ärendebeskrivning

Nuläge i överförmyndarverksamheten i Vaxholm och Värmdö
Värmdö kommun och Vaxholms stad har avtal om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd sedan 2011. Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden och enligt den nu gällande delegationsordningen och avtal är myndighetsutövningen
delegerad till tjänstepersoner anställda i Värmdö kommun. Verksamheten har, trots samverkan
kommunerna emellan, en relativt begränsad omfattning.

Nuläge i överförmyndarverksamheten i Nacka

1 Avtalssamverkan regleras i Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 37 §.
2 Överförmyndarnämndens detaljbudget 2019 (2019ÖFN/0001), s. 5.
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Överförmyndarnämnden i Nacka driver en stabil och välfungerande verksamhet med gott 
renommé och en ekonomi i balans. Verksamheten har en hög grad av digitalisering och 
arbetar i framkant med utveckling av service, kvalitet, verktyg och processer. 
Arbetsbelastningen är stundtals hög men hanteras med jämn och god kvalitet, bland annat 
genom välutvecklade processer, systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete och god kompetens- 
och resurstillgång.  

Laglig grund för avtalssamverkan i överförmyndarverksamhet 
Avtalssamverkan mellan kommuner regleras i Kommunallagen (2017:725) där det anges 
följande: 
 

En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras 
av en annan kommun eller ett annat landsting.3  

 
Möjligheten till denna typ av samverkan infördes i och med att den nya kommunallagen 
trädde i kraft 2018. Det som särskiljer just överförmyndarverksamheten från andra 
kommunala verksamheter vid avtalssamverkan är att den regleras av speciallagstiftning. I 
Föräldrabalken (1949:381) anges exempelvis vilka ärenden som inte får delegeras. Vidare 
anges att: 
 

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en 
kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av 
ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar. 
Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som 
behövs att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar.4 

 
Det finns inget hinder för att vissa typer av ärenden delegeras till kommunal tjänsteman i en 
annan kommun, vilket också förekommit.5 

Samverkan i praktiken 
Den praktiska innebörden av samverkan är att tjänstemännen i Nacka kommun arbetar på 
uppdrag av både Värmdö/Vaxholm överförmyndarnämnd och Nacka överförmyndarnämnd 
inom den myndighetsutövning som är möjlig att delegera. Avtalet för samverkan tecknas 
mellan tre parter: Värmdö kommun, Vaxholms stad och Nacka kommun. Som en följd av 
detta skrivs ett tilläggsavtal till nämndsavtalet mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad. 
Därutöver behöver delegationsordningen för överförmyndarnämnden i Vaxholm/Värmdö 
revideras.  

Resultat av gemensam utredning 
I samband med utredningen av förutsättningarna för avtalssamverkan har förvaltningarna i 
Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun utarbetat en samsyn kring 
förutsättningarna för avtalssamverkan. Resultatet av detta är det föreslagna 
samverkansavtalet, se Bilaga 1, samt förslaget till tilläggsavtal till nämndavtalet, se Bilaga 2. 
Förslaget till samverkansavtalet mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun 
omfattar bland annat ansvarsfördelning, ekonomi och kostnadsfördelning, parternas rätt till 
                                                
3 Kommunallagen (2017:725) 9 kap. 37 §. 
4 Föräldrabalken (1949:381) 19 kap. 14 §. 
5 Telefonsamtal med förbundsjurist Kalle Larsson på Sveriges kommuner och landsting (SKL) 15/7-19.  

363



  3 av 5 

 
                                                Diarienummer 
 2019ÖFN/0013 

  

 
 
 
insyn i verksamheten, samt när och hur avtalet kan sägas upp. Förslaget till tilläggsavtal till 
nämndsavtal mellan Vaxholms stad och Värmdö kommun innebär följdförändringar av det 
nuvarande avtalet om gemensam nämnd, under förutsättning att samverkansavtalet med 
Nacka kommun antas av samtliga kommuner.  

Resultat av risk- och konsekvensanalys 
En risk- och konsekvensanalys genomfördes den 9 maj 2019 med representanter från 
fackförbundet Vision i Värmdö kommun, medarbetare från Nacka och Värmdö, samt de 
verksamhetsansvariga cheferna. För de risker och konsekvenser som bedömts kunna ha 
betydande inverkan på verksamheten har åtgärder sammanställts. De risker av betydande eller 
allvarlig risk eller konsekvens handlar främst om dokumenthantering, styrdokument och plats 
för arkivering. Dokumentation av risk- och konsekvensanalysen återfinns i bilaga 3. 

Bedömning 

Förutsättningarna för en framgångsrik implementering av gemensam myndighetsutövning för 
de båda överförmyndarnämnderna bedöms vara goda och bidra till minskad sårbarhet och 
minskad risk för kvalitetsbrister. Myndighetskontakterna för de gode män och förvaltare som 
idag har uppdrag i flera av de tre kommunerna skulle underlättas väsentligt. Rekryteringen av 
nya gode män och förvaltare, samt säkerställandet av deras kompetens och uthållighet, skulle 
också underlättas genom de ”stordriftsfördelar” som bedöms uppstå vid samverkan.  
 
Under en övergångsperiod bedöms dock belastningen på verksamheten öka. Intern och extern 
kommunikation till berörda, fysisk flytt av arkiv, rekrytering och/eller introduktion av nya 
medarbetare i Nacka kommun, harmonisering av arbetssätt och riktlinjer, rutiner för arbete 
mot två nämnder och samverkansstrukturer för kontakter med respektive socialtjänst är några 
av de aktiviteter som kommer att pågå utöver det vanliga arbetet. Av detta skäl kan eventuella 
effektivitetsvinster inte realiseras under övergångsperioden, och vid särskilda händelser kan 
temporär resursförstärkning behövas. Sådana händelser kan till exempel vara avvikelser som 
uppstått inom verksamheten i Värmdö/Vaxholm innan avtalets ikraftträdande, men som måste 
hanteras efter att avtalet är i kraft. Efter övergångsperioden väntas belastningen och 
resursbehovet stabiliseras på en nivå som motsvarar den tidigare eller något mindre.  
 
Samverkan med Nacka kommun och Vaxholms stad föreslås.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

Överförmyndarnämnden i Nacka och överförmyndarnämnden i Värmdö/Vaxholm kommer 
även fortsatt ha separata styrdokument till exempel i form av mål och budget. Underlag till 
respektive kommuns budget för överförmyndarnämnd och tillhörande myndighetsutövning tas 
fram av överförmyndarenheten i Nacka. I avtalet regleras att respektive kommun står för 
kostnader hänförliga till den egna nämnden, men delar på kostnaderna hänförliga till 
myndighetsutövningen. Fördelningen av kostnaderna för myndighetsutövningen och eventuell 
vinst eller förlust i relation till motsvarande budget hanteras enligt fördelningsprinciper som 
anges i avtalet. Under det inledande samverkansåret regleras eventuella övergångskostnader 
enligt ett tilläggsavtal. Detta tilläggsavtal är konstruerat så att negativa ekonomiska 
konsekvenser inte uppstår för Nacka kommun. Över tid ökar sannolikheten att gemensam 
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myndighetsutövning inom överförmyndarverksamhet med andra kommuner leder till ökad 
kostnadseffektivitet. Totala kostnaden för verksamheten står dock i relation till efterfrågan 
och de utvecklings- och kvalitetskrav som ställs på verksamheten. 

Konsekvenser för näringslivet 

Avtalssamverkan gällande överförmyndarverksamhet har inga konsekvenser för näringslivet.  

Konsekvenser för miljön 

Avtalssamverkan gällande överförmyndarverksamhet har inga direkta konsekvenser för 
miljön. 

Konsekvenser för medborgarna 

För medborgarna skulle en avtalssamverkan som innebär välfungerande och kostnadseffektiv 
överförmyndarverksamhet vara positivt. Myndighetskontakterna för de gode män och 
förvaltare som idag har uppdrag i flera av de tre kommunerna skulle underlättas väsentligt, till 
fördel även för de personer, så kallade huvudmän, som är föremål för uppdragen 

Konsekvenser för barn 

En avtalssamverkan som medför minskad sårbarhet och säkerställer hög kvalitet inom 
överförmyndarverksamheten är positiv ur ett barnperspektiv, både i de fall barnen är 
huvudmän själva och/eller barn till huvudmän.  
Ärendets beredning 

Ärendet har samberetts mellan Nacka kommun, Vaxholms stad och Värmdö kommun. 

I Värmdö kommun har ärendet beretts av Kommunledningskontoret och Vuxenutbildnings- 
och arbetslivskontoret.  

Handlingar i ärendet 

Nr Handling  Biläggs/Biläggs ej 

1 Förslag till samverkansavtal mellan Nacka kommun, 
Vaxholms stad och Värmdö kommun (trepartsavtal) 

Biläggs 

2 Förslag till tilläggsavtal till nämndsavtal mellan 
Vaxholms stad och Värmdö kommun 

Biläggs 

3 Risk- och konsekvensanalys Biläggs 
 

Sändlista för beslutsexpediering 

Ekonomiavdelningen i Värmdö kommun 

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun 

Kommunstyrelsen i Nacka kommun 

Kommunstyrelsen i Vaxholms stad 

Utredningsenheten i Värmdö kommun 

Överförmyndarnämnden Värmdö/Vaxholm 
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Överförmyndarenheten i Värmdö/Vaxholm 

 

 
Fredrik Nornvall Anna-Stina Fors Sjödin 
Tf. kommundirektör Chef Vuxenutbildnings- och arbetslivskontoret 
 Tf. chef för överförmyndarenheten.  
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Samverkansavtal om gemensam organisation för  

överförmyndarnämnders verksamhet  

 

Parter 

1. Nacka kommun 
2. Värmdö kommun  
3. Vaxholms stad 

Bakgrund 

Värmdö och Vaxholms kommuner har avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd sedan 2011. Verksamheten bedrivs i dagsläget av Värmdö 
kommun. Verksamheten är trots samverkan av mindre omfattning. Nacka kommun har 
en egen överförmyndarnämnd vars verksamhet är ungefär dubbelt så stor som 
motsvarigheten i Värmdö och Vaxholm. 
 
Syftet med avtalssamverkan om gemensam organisation är att minska sårbarheten 
genom att upprätthålla kontinuitet och kompetens hos personalen och samtidigt uppnå 
en högre kostnadseffektivitet.  

§ 1 Ansvarsfördelning 

Nacka kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och verkställighet av 
respektive överförmyndarnämnds beslut samt för att planera och administrera den 
handläggning nämnderna ansvarar för. Respektive överförmyndarnämnd ansvarar för 
den egna nämndadministrationen. 
 
För att nå högsta effektivitet och kvalitet ska respektive överförmyndarnämnd ansvara 
för att, i samråd, utarbeta varsin delegationsordning som, med de begränsningar som 
följer av Föräldrabalken 19 kap. 14 § 1 st. och kommunallagen, så långt som det är 
möjligt, överensstämmer med varandra. Vidare ska respektive nämnd sträva efter att 
besluta om mål för verksamheten samt riktlinjer för arvode till ställföreträdare, samt 
informationshanteringsplan, så långt som det är möjligt, överensstämmer med varandra.  

§ 2 Organisation 

Nacka kommun är anställningsmyndighet för den gemensamma organisationen och dess 
tjänstemän. Organisationen följer Nacka kommuns styrmodell och styrdokument 
inklusive stödprocesser för myndighetsutövning.  
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§ 3 Ekonomi och kostnadsfördelning 

Budgetförslag för den gemensamma organisationen upprättas årligen senast den 30 april 
av Nacka kommun. Förslaget ska föregås av samråd i enlighet med vad som framgår av 
§ 8, första stycket, nedan. 
 
Budget för den gemensamma organisationen samt arvode till ställföreträdare enligt 
respektive kommuns riktlinjer fastställs av respektive kommun.  
 
Kostnaderna för den gemensamma organisationen fördelas mellan parterna utifrån 
respektive kommuns andel av det totala antalet aktiva personakter. 
 
Utbetalning av arvode till ställföreträdare enligt respektive nämnds riktlinjer hanteras av 
Nacka kommun.   
 
Respektive parts kostnader för den gemensamma organisationen enligt ovanstående 
fördelningsnyckel samt arvode till ställföreträdare debiteras Värmdö och Vaxholm 
kommuner månadsvis av Nacka kommun.  
 
Merkostnader som uppstår i samband med sammanslagningen regleras enligt bilaga 1. 

§ 4 Personakter 

Akter och övrig dokumentation ska förvaras i Nacka kommun i för ändamålet lämplig 
förvaring.  
Gallring och slutförvaring av avslutade personakter hanteras av Nacka kommun enligt 
informationshanteringsplan för respektive nämnd.  

§ 5 Insyn i verksamheten 

Värmdö kommun och Vaxholms kommun har rätt till löpande insyn i organisationens 
förvaltning, redovisning och verksamhet. Nacka kommun ska kvartalsvis rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§ 6 Ansvar och försäkring 

Den gemensamma organisationen är ingen egen myndighet. Skadeståndsansvar faller 
således på respektive part.  
 
Värmdö kommun ansvarar för att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för 
Värmdö/Vaxholms överförmyndarnämnd och Nacka kommun ansvarar för att teckna 
och vidmakthålla erforderliga försäkringar för Nackas överförmyndarnämnd samt den 
gemensamma organisationen.   

§ 7 Tillägg/ ändringar 

Tillägg till, och ändringar av, detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av respektive 
part för att vara gällande.  
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§ 8 Utvärdering och omförhandling 

Avtalet ska utvärderas årligen inför framtagande av budgetförslag. Att särskilt beakta 
vid utvärderingen är att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och hög rättssäkerhet. 
Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Senast 2021-12-31 ska 
avtalet ses över med hänsyn till eventuellt samgående i gemensam överförmyndarnämnd 
efter avtalets utgång. 
 
Omförhandling av avtalet kan påkallas av part genom skriftlig underrättelse.  
 
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, vilka för sin 
giltighet ska ske enligt § 7, gäller avtalet på oförändrade villkor till dess att avtalet 
upphör enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 9).  

§ 9 Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller från undertecknandet till och med den 31 december 2022.  
Avtalet i sin helhet kan sägas upp i förtid av respektive part med en uppsägningstid på 
12 månader. 

§ 10 Samarbetets upphörande 

I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för organisationens verksamhet 
enligt § 3. Beräkningen av respektive kommuns andel av det totala antalet personakter 
ska ske med utgångspunkt i de förhållanden som råder på den dag som föregår dagen för 
organisationens upphörande.   
 
Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun överlämna 
personakter, register och övrig relevant dokumentation vid samarbetets upphörande.  

§ 11 Tvist 

Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan 
komma överens ska tvisten prövas av allmän domstol. 

§ 12 Övertagande av personal 

Det noteras att om Värmdö kommun vid avtalets ingående har anställd handläggare 
åvilar det Nacka kommun enligt 6b § LAS1 och skyldigheterna vid övertagande av 
verksamhet, att överta denna personal. Överenskommelse om verksamhetsövergång 
återfinns i bilaga 2.  

§ 13 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att samtliga parter fattar beslut om att ingå avtalet 
genom beslut i behörigt kommunalt organ som vinner laga kraft. 
 
Detta avtal har upprättats i tre original varav parterna tagit var sitt.  

                                                
1 Lagen om anställningsskydd. 
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För Nacka kommun                   
 
 
För Värmdö kommun 
 
 
För Vaxholm stad 
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Bilaga 1 till avtal om samverkan 
mellan överförmyndarnämnder

Reglering av bl.a. kostnader för övergång av 
överförmyndarverksamhet 

§ 1 Parterna förbinder sig att följa gällande regler runt verksamhetsövergång enligt 6 b § 
lagen om anställningsskydd. Det innebär att personal som överflyttas från Värmdö 
kommun till Nacka kommun behåller de rättigheter och skyldigheter på grund av 
anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången. 
Värmdö kommun ska informera Nacka kommun om vad som gäller för 
anställningsavtalet för överflyttande personal.

§ 2 Värmdö kommun ansvarar för och bekostar överflyttning av Värmdös samt 
Vaxholms personakter som är aktiva, under uppbyggnad och under avslutande inom sin 
överförmyndarverksamhet till Nacka kommun per den 1 december 2019. Nacka 
kommun ansvarar för att akterna tas emot och förvaras rättssäkert och brandsäkert.

Avslutade och arkiverade akter inom Värmdö/Vaxholms överförmyndarverksamhet ska 
inte överflyttas till Nacka kommun. 

§ 3 Respektive avtalskommun ansvarar för att kommunicera förändringarna till den egna 
kommunens berörda verksamheter, huvudmän samt gode män och eventuellt andra 
berörda inom kommunens territorium. Detta innebär att vardera kommunen tar den egna 
kostnaden för information och kommunikation rörande verksamhetsövergången.

§ 4 Värmdö och Vaxholm kommuner ansvarar för de merkostnader som  uppstår på 
grund av verksamhetsövergången. 

Identifierade kostnader som kommer att uppstå med anledning av övergången:
a. Utökat verksamhetssystem samt migrering av akter.
b. Anpassning av akter och ärenden till Nackas system. 
c. Utbildning av övergående personal i Nackas verksamhetssystem och till Nackas 

rutiner
d. Rekrytering av handläggare till vakant tjänst (Värmdö)
e. Initieringskostnad avseende arbetsplats för utökad personalstyrka 
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Debitering för punkt a:
Värmdö/Vaxholm kommuner ersätter Nacka kommun med den faktiska kostnaden för 
utökat verksamhetssystem samt migrering av data från Värmdö/Vaxholms 
överförmyndarnämnds verksamhetssystem till Nacka överförmyndarnämnds 
verksamhetssystem. 

Debitering för punkt b:
Anpassning av akter och ärenden behöver göras både digitalt och för de fysiska akterna. 
Dels behöver enheten göra ett förarbete inför migrering. Efter migrering kommer en del 
justeringar och rättningar behöva göras i verksamhetssystemet. 

När det gäller fysiska akter har Nacka kommun en sortering av akter på personnummer 
samt att innehållet i akterna är sorterat efter ärendetyp och inte i kronologisk ordning. 
Anpassning av akters innehåll kommer att ske efter hand och i mån av tid.

Debitering sker per timme och faktureras till Värmdö kommun. 
Arbetet ska dokumenteras och tidrapporteras till Värmdö/Vaxholms 
överförmyndarnämnd. 

Debitering för punkt c:
Ingen särskild debitering kommer att ske för utbildning av personal.

Debitering för punkt d:
Kostnad för rekrytering av överförmyndarhandläggare för vakant tjänst (Värmdö) ersätts 
med faktisk kostnad.

Debitering för punkt e:
Initierade kostnader för installation av utökad personalstyrka (2 pers.) såsom inköp av 
datorer och telefoner och liknande arbetsplatsinventarier. 

§ 5 Om handläggare på grund av tidigare handläggningshavande vid tiden före 
övergången behöver åtgärda eventuella fel eller brister i ett ärende ska den kommun där 
huvudmannen är folkbokförd stå för den extra utredningskostnaden. 

Innan åtgärd vidtas ska Nacka kommun underrätta Värmdö/Vaxholms 
överförmyndarnämnd om bristen och de åtgärder som behöver vidtagas med anledning 
av bristen. Vid brådskande ärenden, t. ex. när en persons rättssäkerhet kan vara i fara, 
rapporteras vidtagna åtgärder med en tidrapport till nästkommande nämndsammanträde. 

Åtgärder enligt § 4 debiteras per timme.

§ 6 Övriga eventuella kostnader som kan uppstå på grund av övergången som inte 
regleras av avtalet debiteras efter avstämning med respektive part.  

372



3 (3)

Bilaga: Prisbilaga
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Tilläggsavtal mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad för 

gemensam överförmyndarnämnd 

 

Bakgrund 

Mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad gäller ett avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd, daterat 2018-08-16, se bilaga 1 (”Nämndavtalet”). Parterna har 
därefter, tillsammans med Nacka kommun, beslutat att träffa ett samverkansavtal om 
gemensam organisation för överförmyndarnämnders verksamhet (”Trepartsavtalet”). 
Trepartsavtalet etablerar en gemensam tjänstemannaorganisation för a) Värmdös och 
Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och b) Nackas överförmyndarnämnd. 
Tillkomsten av Trepartsavtalet innebär att vissa bestämmelser i Nämndavtalet behöver 
ändras. Värmdö kommun och Vaxholms stad har mot den bakgrunden träffat detta 
tilläggsavtal. 
 

1 § Nämndavtalets 2 § utgår i sin helhet och ersätts av följande:  

I fråga om den tjänstemannaorganisation som ska ha ansvaret för beredning av ärenden 
och verkställighet av den gemensamma nämndens beslut, samt planera och administrera 
den verksamhet som nämnden svarar för, gäller vad som föreskrivs i Trepartsavtalet.  
 
2 § Nämndavtalets 3 § utgår i sin helhet och ersätts av följande: 
Förvaring och arkivering av de samverkande kommunernas akter sker i Nacka kommun, 
i enlighet med Trepartsavtalet. Vilka handlingar som ska bevaras och gallras följer av 
lag och av dokumenthanteringsplan1 som beslutas av den gemensamma nämnden. 
 

3 § Nämndavtalets 4 § utgår i sin helhet och ersätts av följande: 

I fråga om äganderätt och försäkringsskyldighet m.m. avseende den egendom som 
används i tjänstemannaorganisationen gäller vad följer av Trepartsavtalet. 
 
 
 

4 § Nämndavtalets 5 § utgår i sin helhet och ersätts av följande: 
Den gemensamma nämnden är en egen myndighet, men är en del av Värmdö kommuns 
nämndorganisation. 

                                                             

1 Styrdokument som reglerar hantering av information och gallring benämns dokumenthanteringsplan i 
Värmdö kommun. I samverkansavtalet med Nacka kommun benämns detta informationshanteringsplan.  
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Värmdö kommun och Vaxholms stad svarar för att utbetala ersättning till de ledamöter 
som respektive kommun utsett i den gemensamma nämnden, i enlighet med de 
ersättningsbestämmelser som gäller i respektive kommun. 
Nämndens ordförande och vice ordförande utses i enlighet med nämndavtalets 9 § av 
Värmdö kommun, men ska få arvode av den kommun för vars räkning uppdraget utförs. 
I fråga om ekonomi och kostnadsfördelning avseende den med Nacka kommun 
gemensamma tjänstemannaorganisationen, gäller vad som föreskrivs i Trepartsavtalet. 
I Trepartsavtalet föreskrivs att Respektive parts kostnader för den gemensamma 
organisationen enligt ovanstående fördelningsnyckel samt arvode till ställföreträdare 
debiteras Värmdö och Vaxholm kommuner månadsvis av Nacka kommun.  
 

5 § Nämndavtalets 6 § utgår i sin helhet och ersätts av följande: 

I fråga om löpande insyn i förvaltningen gäller vad som föreskrivs i Trepartsavtalet. 
 
6 § Nämndavtalets 7 § utgår i sin helhet och ersätts av följande: 

Den gemensamma nämndens sammanträden ska äga rum i Värmdö kommuns lokaler. 
I fråga om den fysiska lokaliseringen av överförmyndarkansliet gäller vad som 
föreskrivs i Trepartsavtalet. 
 
7 § Vid konflikt mellan bestämmelse i detta tilläggsavtal och Nämndavtalet, 
ska vad som föreskrivs i detta tilläggsavtal äga företräde. 
 
8 § Detta tilläggsavtal träder i kraft om och när fullmäktige i båda 
kommunerna godkänt detta avtal, samt Trepartsavtalet, genom beslut som vunnit laga 
kraft. 
 
 
 
 

 
För Värmdö kommun   För Vaxholms stad 
 
___________________________________ 
 ___________________________________ 
Ort och datum   Ort och datum 
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___________________________________ 
 ___________________________________ 
Namn, befattning   Namn, befattning 
 
___________________________________ 
 ___________________________________ 
Namn, befattning   Namn, befattning 
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Risk- och konsekvensanalys överförmyndarverksamhet 9 
maj 2019 

Samverkansavtal mellan Nacka och Värmdö/Vaxholm 

Värmdö/Vaxholms överförmyndarnämnd har gett tjänsteorganisationen i uppdrag att 

utreda möjligheten att samverka med Nacka överförmyndarnämnd. I ett första skede avses 

att samverka i tjänsteorganisationerna. Värmdö har genom kanslichef Karin Jöback 

framfört önskemål om att Värmdö/Vaxholms överförmyndarverksamhet ska bedrivas av 

Nackas överförmyndarenhet. På sikt utreds om en gemensam nämnd. Nacka kommuns 

ledning är positiv till att en utredning om samverkan inleds.  

Syfte: Identifiera risker och konsekvenser av ett samgående del 2  

Första risk- och konsekvensanalys genomfördes av handläggare och chefer från Nacka och 

Värmdö 4 april 2019.  

Berörda verksamheter  

Nackas överförmyndarenhet: 11 personer varav 7 handläggare inom överförmynderiet 

och 4 handläggare inom dödsbo, konsument-, budget- och skuldrådgivning och 

vräkningsförebyggande och en enhetschef. All verksamhet som inte avser överförmynderi 

finansieras av Arbets- och företagsnämnden. Överförmynderiet finansieras av 

överförmyndarnämnden.  

Värmdös överförmyndarverksamhet: 1 handläggare, 2 vakanser och 25 % kanslichef 

Deltagare 

Nacka: Ann-Charlotte Oetterli enhetschef, Anette Malmkvist, Sandra Knoll, Tobias 

Frandell, Ole Suhr Vision, Kristina Hagberg HR 

Värmdö: Karin Jöback kanslichef, Victor Gustafsson, två från Vision och en från HR 

Riskområden 

1. Lokaler  

2. Arkiv 

3. Handläggning 

4. Verksamhetssystem 

5. Gemensamma rutiner/arbetsmiljö 

6. Jobba mot två olika nämnder 

7. Personalrekrytering 

8. Tidsaspekt/genomförande 

9. Ställföreträdare 

10. Introduktion ny personal 

 

Bilaga: Områden och risker identifierade 9 maj 2019  

 Område Risk/konsekvens Åtgärd Ansvarig 

1. Lokaler    
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a Utbildning i Vaxholm för 

gode män enl avtal 

Obetydlig/liten Utföra 

utbildningen 

Enhetschef 

b Långt att åka för gode män i 

Vaxholm/Värmdö till Nacka 

Liten/liten Mycket går att göra 

på distans. Inga 

åtgärder 

Enhetschef 

     

2. Arkiv    

a Olika 

dokumenthanteringsplaner  

Måttlig/måttlig Synkronisera Enhetschef 

b Avslutade akter: 

Var ska slutarkivering ske? 

Nu arkiverar Värmdö 

Vaxholms akter. 

Tillbaka till 

ansvariga 

kommuner 

Regleras i avtalet Kanslichef 

Värmdö/ 

Enhetschef 

c Pågående akter: 

Trångt i Nackas nuvarande 

närarkiv. Flytt av akter. 

Måttlig/betydande Se över alternativ 

Säker transport 

Kanslichef 

Värmdö/ 

Enhetschef 

d E-arkiv, koppling behöver 

implementeras i nuvarande 

verksamhetssystem. 

Ej aktuellt för 

tillfället 

Ses över på sikt Enhetschef 

     

3. Handläggning    

a Olika delegationsordningar  Måttlig/allvarlig Synkronisera Enhetschef 

 Olika riktlinjer för arvode 

(Skapar osämja mellan 

GM/FV, Jobbigt för hlg) 

Måttlig/allvarlig 

 

Tydliggöra för 

samtliga parter och 

på sikt 

synkronisera 

Enhetschef 

b Olika handläggningsrutiner 

mellan Värmdö och Nacka 

som måste fortgå pga av 

olika riktlinjer. 

Måttlig/allvarlig 

Fel info/beslut till 

gode männen 

Tydliggöra rutiner 

och på sikt 

synkronisera 

Enhetschef 

     

4. Verksamhetssystem    

a Ineffektivt med två system. 

Värmdö har avtal med 

Explizit – Wärna Go ca 4 år. 

Måttlig/måttlig Värmdö/Vaxholms 

akter måste 

migreras över till 

Provisum. 

Enhetschef 

b Migrering av akter till 

Provisum 

Kan gå fel och ge ökad 

arbetsbelastning 

Måttlig/allvarlig Sätta in extra 

resurser om det 

sker 

Enhetschef 

c Kunna båda systemen för att 

kunna hantera bådas ärenden 

under övergångsperiod. 

Måttlig/måttlig Det finns 

handläggare som 

kan båda systemen 

Enhetschef 
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5. Gemensamma 

arbetsrutiner/arbetsmiljö 

   

a Sekretess mellan nämnder  Regleras i avtalet? Direktör 

b Olika handläggningsrutiner 

och tider 

Liten/liten Synkroniseras Enhetschef 

c Olika kulturer Liten/liten Startar upp med en 

kickoff  

Alla 

d Större grupp med fler 

medarbetare/gruppdynamik 

Låg/betydande Startar upp med en 

kickoff  

Alla 

e Ökad arbetsbelastning på 

chef 

Låg/måttlig Avstämning Direktör 

f Trångt i nuvarande hemvist i 

Nacka stadshus.  

obetydlig/betydande Ingen 

80 % beläggning 

fullgott 

Enhetschef 

g Risk att det går för fort vilket 

kan ge ökad risk för 

bristande kvalitet och i 

psykosocial arbetsmiljö för 

handläggare. 

Måttlig/betydande Stämma av med 

medarbetarna 

Enhetschef 

     

6. Jobba mot två olika 

nämnder 

   

a Olika mål/indikatorer i de 

olika nämnderna. Värmdö 

ska anta nya mål 

Låg/måttlig Tydliggöra visioner 

och mål. 

Synkronisera målen 

så långt möjligt. 

Direktör/ 

Enhetschef 

b Nämnderna kan ha olika 

förväntningar och 

prioriteringar 

Låg/betydande Tydliggöra 

handläggning och 

delegation för 

nämnderna 

Direktör/ 

Enhetschef 

c Budgetarbete: Nacka har 

tertialbokslut. Värmdö har 

kvartalsrapport 

Låg/måttlig Ingen Direktör/ 

Enhetschef 

     

7. Personalrekrytering    

a Tar tid att rekrytera och lära 

upp ny personal. Tapp av 

kompetens 

Måttlig/betydande Rekrytera 

kompetent 

personal med 

erfarenhet 

Enhetschef 

b Oerfaren vikarie på Värmdö 

under sommaren. 

Måttlig/allvarlig Stämma av  Kanslichef 

Värmdö/ 

Viktor 
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c Tidsbrist under övergången, 

behov av ökade resurser och 

utbildning 

Måttlig/betydande Stämma av och 

sätta av resurser 

vid behov 

Enhetschef 

     

8. Tidsaspekt/genomförande    

a Risk för att förväntad 

resurseffektivisering inte 

uppnås. Kanske till och med 

ökade kostnader. 

Liten/Betydande Gör uppföljningar 

och utvärdera 

Direktör/ 

Enhetschef 

b Snabb process ger möjlighet 

till att synka mål/indikatorer 

och arvoden. 

Liten/betydande Hålla kontroll på 

processen och följa 

upp alla åtgärder 

Direktör/ 

Enhetschef/ 

Kanslichef 

Värmdö 

     

9. Ställföreträdare    

a Rekrytering av GM/FV 

Vaxholm 

Måttlig/allvarlig   

b Mentorskap och större 

organisation kan ge bättre 

ställföreträdare 

Ingen risk   

c Anhöriga stf 

lämplighetsprövas enl tydliga 

riktlinjer i Nacka jmf med 

Värmdö. Ca 90 % av stf är 

anhöriga i 

Värmdö/Vaxholm. 

Måttlig/betydande 

 

Kan ge ett 

merarbete för att 

höja nivån  

Åtgärd får tas fram 

vid behov 

Enhetschef 

     

10. Introduktion ny personal    

a Lära sig nytt 

verksamhetssystem 

Liten/betydande Introduceras av 

annan handläggare 

Enhetschef 

b Övrig introduktion som ny i 

Nacka 

Liten/betydande Introduktion enligt 

rutin 

Enhetschef 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2018/101.212
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 121 Uppföljning av dialoginsatser kring ny översiktsplan och 
hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera ärendehistorik från det senaste 
halvåret. Under våren 2019 har översiktsplaneprojektet kommunicerats under rubriken Vaxholm 2040. 

 Kommunstyrelsens medlemmar har bjudits in till fördjupande seminarier angående 
översiktsplanering; den 19 mars med tema översiktsplanerings syfte samt medborgardeltagande 
som verktyg, den 28 maj med tema Agenda 2030 och hur kommunen kan ta sig an och arbeta 
med de Globala målen. 

 Den 4 april hölls ett möte i Bygdegården på Tynningö med tema översiktsplanering, under 
eftermiddagen fanns möjlighet att för boende och verksamma på Tynningö att boka ett enskilt 
möte med tjänstepersoner från kommunen och på kvällen hölls ett välbesökt öppethus-möte. 
Kvällens dialoginsats har sammanställt som en rapport samt en karta. 

 Under drygt en månad från och med den 10 maj hade boende och verksamma i Vaxholm 
möjligheten att ge sin syn på hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040, genom en 
webbenkät. Enkäten fanns tillgänglig genom kommunens webbplats och över 1000 personer 
svarade på den.

 10 juni hölls ett dialogmöte i Kronängskolans matsal med tekniken Open Space med hjälp av en 
extern konsult. Dialogmetoden upplevdes enligt de 50-60 deltagarna som mycket positiv då 
deltagarna satte den gemensamma agendan för kvällen och samtalen under kvällen handlade 
om de ämnen som intresserade. Dokumentationen består av 21 rapporter med löpsedlar från 
kvällen. Förvaltningen bedömer att metoden erbjuder goda förutsättningar för ett engagerat 
deltagande och ett bra dialogklimat. 

 Mellan den 13 och 26 augusti gav sig några tjänstepersoner ut på cykelturné med syfte att nå ut 
med information om översiktsplanen till fritidsboende och fastboende på våra öar. 
Dokumentationen från cykelturnén har sammanställts i tio kartor och rapporter. Förvaltningen 
bedömer att vi nått ut brett geografiskt och fått in stor lokalkunskap tack vare den här insatsen.  

Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett framgångsrikt arbete med medborgardeltagande 
och dialog. Det här informationsärendet är en del i det då det möjliggör för så väl förtroendevalda som 
allmänhet att ta del av det insamlade materialet under arbetets gång. Under oktober månad planerar 
förvaltningen även för en enklare utställning i Rådhuset där materialet från vårens dialogtillfällen visas 
för allmänheten.

Materialet är som det framgår av handlingarna i ärendet omfattande. Innan förvaltningen kan komma 
med förslag på hur det ska påverka kommande planförslag behöver vidare analyser genomföras. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige notera 
informationen till protokollet.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 42
Tjänsteutlåtande, 2019-09-25
Sammanställning av svar på webbenkät Vaxholm 2040, 2019-09-23
Rapport från medborgardialog Open Space 10 juni 2019 komprimerad, 2019-09-23
Anteckningar och utpekade platser från cykelturné, 2019-09-27
Rapport Tynningö Öppet hus 20190404, 2019-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-10-09

Änr KS 2018/101.212
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Uppföljning av dialoginsatser kring ny översiktsplan och 
hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera ärendehistorik från det senaste 
halvåret. Under våren 2019 har översiktsplaneprojektet kommunicerats under rubriken Vaxholm 2040. 

 Kommunstyrelsens medlemmar har bjudits in till fördjupande seminarier angående 
översiktsplanering; den 19 mars med tema översiktsplanerings syfte samt medborgardeltagande 
som verktyg, den 28 maj med tema Agenda 2030 och hur kommunen kan ta sig an och arbeta 
med de Globala målen. 

 Den 4 april hölls ett möte i Bygdegården på Tynningö med tema översiktsplanering, under 
eftermiddagen fanns möjlighet att för boende och verksamma på Tynningö att boka ett enskilt 
möte med tjänstepersoner från kommunen och på kvällen hölls ett välbesökt öppethus-möte. 
Kvällens dialoginsats har sammanställt som en rapport samt en karta. 

 Under drygt en månad från och med den 10 maj hade boende och verksamma i Vaxholm 
möjligheten att ge sin syn på hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040, genom en 
webbenkät. Enkäten fanns tillgänglig genom kommunens webbplats och över 1000 personer 
svarade på den.

 10 juni hölls ett dialogmöte i Kronängskolans matsal med tekniken Open Space med hjälp av en 
extern konsult. Dialogmetoden upplevdes enligt de 50-60 deltagarna som mycket positiv då 
deltagarna satte den gemensamma agendan för kvällen och samtalen under kvällen handlade 
om de ämnen som intresserade. Dokumentationen består av 21 rapporter med löpsedlar från 
kvällen. Förvaltningen bedömer att metoden erbjuder goda förutsättningar för ett engagerat 
deltagande och ett bra dialogklimat. 

 Mellan den 13 och 26 augusti gav sig några tjänstepersoner ut på cykelturné med syfte att nå ut 
med information om översiktsplanen till fritidsboende och fastboende på våra öar. 
Dokumentationen från cykelturnén har sammanställts i tio kartor och rapporter. Förvaltningen 
bedömer att vi nått ut brett geografiskt och fått in stor lokalkunskap tack vare den här insatsen.  

Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett framgångsrikt arbete med medborgardeltagande 
och dialog. Det här informationsärendet är en del i det då det möjliggör för så väl förtroendevalda som 
allmänhet att ta del av det insamlade materialet under arbetets gång. Under oktober månad planerar 
förvaltningen även för en enklare utställning i Rådhuset där materialet från vårens dialogtillfällen visas 
för allmänheten.

Materialet är som det framgår av handlingarna i ärendet omfattande. Innan förvaltningen kan komma 
med förslag på hur det ska påverka kommande planförslag behöver vidare analyser genomföras. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2019-10-09

Änr KS 2018/101.212 
2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-09-25
Sammanställning av svar på webbenkät Vaxholm 2040, 2019-09-23
Rapport från medborgardialog Open Space 10 juni 2019 komprimerad, 2019-09-23
Anteckningar och utpekade platser från cykelturné, 2019-09-27
Rapport Tynningö Öppet hus 20190404, 2019-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-09-25

Änr KS 2018/101.212
1 av 4

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Uppföljning av dialoginsatser kring ny översiktsplan och 
hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta;

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera ärendehistorik från det senaste 
halvåret. Under våren 2019 har översiktsplaneprojektet kommunicerats under rubriken Vaxholm 2040. 

 Kommunstyrelsens medlemmar har bjudits in till fördjupande seminarier angående 
översiktsplanering; den 19 mars med tema översiktsplanerings syfte samt medborgardeltagande 
som verktyg, den 28 maj med tema Agenda 2030 och hur kommunen kan ta sig an och arbeta 
med de Globala målen. 

 Den 4 april hölls ett möte i Bygdegården på Tynningö med tema översiktsplanering, under 
eftermiddagen fanns möjlighet att för boende och verksamma på Tynningö att boka ett enskilt 
möte med tjänstepersoner från kommunen och på kvällen hölls ett välbesökt öppethus-möte. 
Kvällens dialoginsats har sammanställt som en rapport samt en karta. 

 Under drygt en månad från och med den 10 maj hade boende och verksamma i Vaxholm 
möjligheten att ge sin syn på hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040, genom en 
webbenkät. Enkäten fanns tillgänglig genom kommunens webbplats och över 1000 personer 
svarade på den.

 10 juni hölls ett dialogmöte i Kronängskolans matsal med tekniken Open Space med hjälp av en 
extern konsult. Dialogmetoden upplevdes enligt de 50-60 deltagarna som mycket positiv då 
deltagarna satte den gemensamma agendan för kvällen och samtalen under kvällen handlade 
om de ämnen som intresserade. Dokumentationen består av 21 rapporter med löpsedlar från 
kvällen. Förvaltningen bedömer att metoden erbjuder goda förutsättningar för ett engagerat 
deltagande och ett bra dialogklimat. 

 Mellan den 13 och 26 augusti gav sig några tjänstepersoner ut på cykelturné med syfte att nå ut 
med information om översiktsplanen till fritidsboende och fastboende på våra öar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare
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Tjänsteutlåtande
2019-09-25

Änr KS 2018/101.212
2 av 4

Dokumentationen från cykelturnén har sammanställts i tio kartor och rapporter. Förvaltningen 
bedömer att vi nått ut brett geografiskt och fått in stor lokalkunskap tack vare den här insatsen.  

Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett framgångsrikt arbete med medborgardeltagande 
och dialog. Det här informationsärendet är en del i det då det möjliggör för så väl förtroendevalda som 
allmänhet att ta del av det insamlade materialet under arbetets gång. Under oktober månad planerar 
förvaltningen även för en enklare utställning i Rådhuset där materialet från vårens dialogtillfällen visas 
för allmänheten.

Materialet är som det framgår av handlingarna i ärendet omfattande. Innan förvaltningen kan komma 
med förslag på hur det ska påverka kommande planförslag behöver vidare analyser genomföras. 

Bakgrund
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag (KS 2018-09-13 § 89) att ta fram en ny 
kommunövergripande översiktsplan, samt genomföra insatser för att främja dialogen om den framtida 
samhällsutvecklingen i kommunen och genomföra flera fördjupade seminarier med representanter från 
de i KF representerade politiska partierna, det första om den kommande planprocessen och dialogen.

Enligt beslut KS 2019-06-04/§87 har arbetet med fördjupad översiktsplan för Tynningö avslutats, med 
ambitionen att allt tänkt innehåll för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö ska vidare med in i 
den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet med beslutet var att samordna processerna 

Översiktsplanearbetet samordnas i största möjliga mån med de parallella arbetena med en 
hållbarhetsstrategi (KS 2017-10-26 § 114) för kommunen och uppdraget att ta fram ett 
kulturmiljöprogram (KF 2017-04-03 § 19). 

Syftet med det här informationsärendet är i första hand att rapportera ärendehistorik från det senaste 
halvåret varför övrig bakgrund kan läsas nedan. 

Ärendebeskrivning
Vaxholm 2040 och Agenda 2030

Under våren 2019 har översiktsplaneprojektet kommunicerats under rubriken Vaxholm 2040.

Med bakgrund i uppdraget att fram en hållbarhetsstrategi används preliminärt de lokalt prioriterade 
hållbarhetsmålen som vägledning även för översiktsplanearbetet, det vill säga målområdena 3, 4, 5, 7, 8 
och 10-15. 

Fördjupade seminarier med de i KF representerade politiska partierna

Hittills har kommunstyrelsens medlemmar varit de som bjudits in till fördjupande seminarier. Detta 
eftersom kommunfullmäktige (KF) beslutade vid sammanträdet den 18 februari att insynsplatser ska 
införas i kommunstyrelsen (KS) för partier som är representerade i KF men inte i KS. 

Den 19 mars hölls ett första seminarium med fokus på syftena med översiktsplanering och 
medborgardeltagande som verktyg i samhällsplanering. 
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Den 28 maj hölls ett andra seminarium som istället handlade om Agenda 2030 och hur kommunen kan 
ta sig an och arbeta med de Globala målen i enlighet med det uppdrag som finns för en ny 
hållbarhetsstrategi. 

Insatser för att främja dialogen om den framtida samhällsutvecklingen i kommunen 

Fortfarande inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Tynningö hölls ett möte den 4 april på 
Tynningö bygdegård. Under eftermiddagen fanns det möjlighet för boende och verksamma på Tynningö 
att boka ett kortare enskilt möte med tjänstepersoner från kommunen. Därefter hölls ett öppet möte 
som inleddes med presentationer från tjänstepersoner från kommunen, en representant från 
Roslagsvatten och kommunstyrelsens ordförande. Presentationerna följdes av en samlad frågestund. 
Därefter fanns det möjlighet att stanna kvar och ställa frågor till representanterna för kommunen, samt 
märka ut favoritplatser, otrygga platser och platser att förbättra på en flygbildskarta. 

Under drygt en månad från och med den 10 maj hade boende och verksamma med flera möjligheten att 
ge sin syn på hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. Enkäten fanns tillgänglig på 
kommunens webbplats och över 1000 personer svar kom in. Då det var möjligt att skicka in sina svar 
utan att ha besvarat alla frågor varierade antalet svarande en del mellan enkätfrågorna. Majoriteten av 
de för projektet intressanta frågorna besvarades av cirka 800 personer. 

I maj hölls även en mindre utställning om de globala målen i Rådhuset.

Den 10 juni hölls även ett dialogmöte i Kronängskolans matsal med tekniken Open Space. Temat för 
kvällen var Ett hållbart Vaxholm 2040 – Vad är viktigt? Hur kommer vi dit? Möjligheter och utmaningar. 
Ett 50-tal personer deltog genom att sätta den gemensamma agendan för kvällen, samtala om de 
ämnen som intresserade dem mest och dokumentera det viktigaste som kommit fram under de 
diskussionspunkter som de tagit upp. Totalt skrevs 21 rapporter med löpsedlar under kvällen. Mötet 
anordnades med hjälp av en konsult.

Under perioden 13-26 augusti besökte några tjänstepersoner 11 av kommunens öar för att prata om 
Vaxholms stads översiktsplan under en cykelturné. Syftet var att möta både fritids- och fastboende och 
verksamma. Syftet var att fånga upp fler synpunkter inför det fortsatta arbetet och ge fler en ökad 
kunskap om översiktsplanearbetet och dess betydelse. Synpunkterna samlades genom att 
tjänstepersonerna förde anteckningar och att besökarna kunde märka ut favoritplatser, otrygga platser 
och platser att förbättra på en flygbildskarta. 

Bedömning
Insatserna för dialog och medborgardeltagande bedöms ha nått ut brett vad gäller både ålder och kön. 

I stort bedöms det ha varit framgångsrikt att ta hjälp av klasslärare för att få barn och unga att fylla i 
enkäten. Det fanns en del problem att svara på en de mer abstrakta frågorna om framtiden, särskilt 
bland unga, men även många vuxna fortsatte i sina svar att fokusera på vad de saknar i nuläget. Att 
använda sig av fritextsvar i den här utsträckningen ger å ena sidan möjligheter att se nyanser bland 
svaren, och ställer lägre krav i konstruktionen av enkäten, men det ställer desto högre krav på 
arbetsinsatsen i sammanställningen. 

Dialogmetoden Open Space upplevdes enligt deltagarna och tjänstepersoner som starkt positiv. En viktig 
förutsättning är att de avgränsningar som redan har gjorts i det aktuella projektet görs tydliga för 

387



Tjänsteutlåtande
2019-09-25

Änr KS 2018/101.212
4 av 4

deltagarna. Bedömningen är att metoden erbjuder goda förutsättningar för ett engagerat deltagande 
och en fungerande dialog. 

Vad gäller cykelturnén bedömer förvaltningen att vi nått ut brett geografiskt tack vare den här insatsen.  
Att nå ut till fastighetsägare som inte bor i kommunen bedöms fortfarande vara en utmaning som 
förvaltningen behöver arbeta vidare med. Förslagsvis ska en liknande metod användas för att 
kommunicera samrådsförslaget. 

Transparens och återkoppling är viktiga delar av ett framgångsrikt arbete med medborgardeltagande 
och dialog. Det här informationsärendet är en del i det då det möjliggör för så väl förtroendevalda som 
allmänhet att ta del av det insamlade materialet under arbetets gång. 

Under oktober månad planerar förvaltningen för en enklare utställning i Rådhuset där materialet visas 
för allmänheten. Utställningen kommer att vara bemannad av tjänstepersoner vid tre tillfällen. 

Materialet är som det framgår av handlingarna i ärendet omfattande. Innan förvaltningen kan komma 
med förslag på hur det ska påverka det kommande planförslaget respektive strategin behöver vidare 
analyser genomföras. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2019-09-25
Sammanställning av svar på webbenkät Vaxholm 2040, 2019-09-23
Rapport från medborgardialog Open Space 10 juni 2019 komprimerad, 2019-09-23
Anteckningar och utpekade platser från cykelturné, 2019-09-27
Rapport Tynningö Öppet hus 20190404, 2019-04-05

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf

För kännedom: Madeleine Larsson, klk
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Bakgrund – Om enkäten

Under våren 2019 har boende och verksamma i Vaxholm haft möjlighet att ge sin syn på Vaxholm 
idag och hur Vaxholm ska fortsätta utvecklas fram till år 2040. En inbjudan skickades ut med hjälp av 
ODR Samhällsinformation till folkbokförda och näringsidkare. Enkäten har också besvarats av elever i 
årskurs 6, 7 och 9 i de kommunala grundskolorna. I början av enkäten har de svarande kunnat fylla i 
uppgifter om kön, ålder, postnummer och några korta frågor om resvanor. 

Flera av frågorna har varit sådana som besvarats helt eller delvis med fritextsvar, där de svarande 
fått möjlighet att dela med sig av sina tankar kring kommunen och dess framtid. Det har varit möjligt 
att endast svara på vissa frågor varför det inte kommit in lika många svar på varje fråga.

De svarande fick även möjlighet att i enkäten ge sin syn på Vaxholms stad kopplat till Förenta 
Nationernas globala hållbarhetmål och dess handlingsplan Agenda 2030. I den första delen 
efterfrågades en prioritering av hållbarhetsområdena för Vaxholms stads framtida fokus och 
därefter en prioritering utefter vad personen själv hade möjlighet att bidra inom. Efter prioriteringen 
fanns möjlighet att styrka sitt svar i en förklarande fritext. 

Enkätfrågorna
De första 6 frågorna var bakgrundsfrågor. De rörde de svarandes koppling till Vaxholm, deras ålder, 
kön, postnummer samt två frågor om deras resvanor. 

Fråga 7: Vad är bra i vår kommun?
Exempelvis: Vad tycker du är bra här? Något som är speciellt eller unikt med Vaxholm? Vad bidrar till 
att du trivs här?

Fråga 8: Vad saknar du i vår kommun?
Exempelvis: Saknas det något som gör att du inte trivs eller känner dig ”hemma” här?

Fråga 9: Vilka svårigheter tror du att vår kommun kommer ställas för inför framtiden?
Exempelvis: Saknas det något som gör att du inte trivs eller känner dig ”hemma” här?

Fråga 10: Vilka möjligheter ser du för vår kommun i framtiden?
Exempelvis: Vad kan utvecklas och bli ännu bättre? Vilka samhällsförändringar i stort och smått kan 
gynna vår kommun i framtiden?

Agenda 2030
Utifrån uppdraget och 
Sveriges lokala 
prioriteringar kring de 
Globala målen arbetar 
Vaxholms stad med mål 3, 
4. 5, 7, 8, 10-15 inom 
ramen för 
hållbarhetsstrategin och 
översiktsplanen varför 
frågorna endast berört 
dessa. 
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Fråga 11. Vilka 3 målområden tycker du att Vaxholms stad bör prioritera fram till 2040? 
Maximalt 3 val - 820 svar

Fråga 12. Berätta gärna varför du tänker så!
 - 464 svar

Fråga 13. Vilka 3 målområden har du själv möjlighet att bidra som mest inom fram till 2040? 
Maximalt 3 val -732 svar

Fråga 14. Berätta gärna varför du tänker så!
 -353 svar

Möjlighet att fördjupa sig i de globala målen
I slutet av enkäten erbjöds möjligheten att gå vidare och svara på fler frågor om de globala målen. 
De svarande fick välja vilka målområden de var intresserade av att gå vidare med. Frågorna var som 
följer: 

Fråga 15. Vill du fortsätta med fler frågor om globala målen? 
-824 svar

Fråga 16. Vilken/vilka mål önskar du svara på frågor om? 
-333 svar

För respektive globalt mål ställdes tre frågor. De första två frågorna bestod av 3-4 fördefinierade  
svarsalternativ samt möjlighet att välja ”annat”. Endast ett svarsalternativ fick anges. 
Svarsalternativen är hämtade från delmålen inom Agenda 2030 och de nationella och lokala 
styrdokumenten inom miljö och folkhälsa.

Frågorna som ställdes för respektive målområde var:

Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende [Målområde]?
Endast ett svarsalternativ

Vad kan du prioritera avseende [Målområde]?
Endast ett svarsalternativ

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende [Målområde]?
Fritextsvar

Antal svarande per målområde varierade mellan som högst 113 svarande för mål 3 (Hälsa och 
välbefinnande) och som lägst 28 för mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). 

Syfte

Det övergripande syftet med enkäten var att genomföra insatser för att främja dialogen om den 
framtida samhällsutvecklingen i kommunen och övergripande inriktning med kommunens 
medlemmar. Frågorna syftade till att ge en bild av vilka grupper vi nått ut till, och få in synpunkter 
som kan ge värdefulla inspel till så väl den nya översiktsplanen som kommunens hållbarhetsstrategi. 
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 Metod – Om sammanställningen

Eftersom svaren i fritext har det alltså varit möjligt att nämna mer än en sak för varje svar. För att ge 
en översiktlig bild av svaren har de sammanställts efter kategorier som speglar de vanligast 
förekommande ämnena för respektive fråga. En beskrivning kategorierna och exempel för att 
beskriva bredden bland svaren finns i en separat bilaga. Varje frågesammanställning inleds med en 
beskrivning av vilka tankar och synpunkter som har varit vanligast, med exemplifieringar och detaljer 
för att bättre förklara vad det rör sig om för de större kategorierna. De följs av ett diagram över 
antalet svar per kategori. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av tendenser bland svaren 
efter respektive åldersgrupp. 

Några av de mer detaljerade analyserna saknas för fråga 7 då de lades till först efter att den här 
frågan hade gåtts igenom. Tanken är att det ska läggas till. Det handlar om att uppmärksamma de 
jämförelser med omvärlden, exempelvis andra kommuner, som görs, samt att titta närmare på 
tendenser för respektive åldersgrupp. 

Svaren på fråga 12 och 14 redovisas i tabellformat med ett urval av citat från de sex mest 
prioriterade målområdena inom Agenda 2030. Citaten är spridda utifrån kön och ålder och 
representerar ett stort antal värderingar och tankar som kunde utrönas ifrån de fria text svaren.   

I delen där möjlighet till fördjupning i de globala målen erbjöds redovisas först en tabell med 
resultatet från frågorna med de färdigdefinierade svarsalternativen. Redovisas inga synpunkter 
under ”annat” beror det på att de var inaktuella, oseriösa eller saknades helt.

Den tredje frågan under respektive målområde redovisades genom fritextsvar. För att ge en 
översiktlig bild av svaren har de sammanställts efter kategorier som speglar de vanligast 
förekommande ämnena för respektive fråga och redovisas i tabellformat.

Brister i underlaget
I stort bedöms det ha varit framgångsrikt att ta hjälp av klasslärare för att få barn och unga att fylla i 
enkäten. Med det sagt finns det en mindre andel svarande som inte tagit frågorna på allvar. 
Frågorna som handlar om Vaxholms framtid var det också en del barn och unga som skrev att de 
hade svårt att svara på, och kände var för svåra för dem. Generellt fanns en del problem med att 
svarande, oavsett ålder, egentligen inte svarade på de här frågorna utan snarare fortsatte att skriva 
om vad man saknar eller ser som utmaningar för framtiden. Det var också möjligt att fylla i enkäten 
mer än en gång, men det verkar ha funnits få eller inga där de svarande omedvetet skickat in samma 
svar flera gånger.

Resultat

Bakgrundsfrågorna – om de svarande
På fråga 1-6, som var till för att ge en bild av vilka ”Vaxholmare” som svarat på enkäten, har det 
kommit in 1038 svar på respektive fråga. Därefter sker ett ganska stort tapp i antal svar. 

Fråga 1: Koppling till Vaxholm
På den här frågan var det möjligt att välja mer än ett svarsalternativ varför procentandelar inte 
anges. 
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Svarsalternativ Antal

Permanentboende (skriven) i Vaxholm 995

Fritids-/deltidsboende i Vaxholm 11

Arbetar i Vaxholm 50

Besökare 7

Annat 15

Fråga 2: Kön
Svarsalternativ Antal Andel

Man 483 46,53%

Kvinna 535 51,54%

Ickebinär 6 0,58%

Vill ej uppge 14 1,35%

Fråga 3: Ålder
Svarsalternativ Antal Andel

11 år eller yngre 111 10,69%

12-18 år 194 18,69%

19-29 år 32 3,08%

30-49 år 211 20,33%

50-64 år 219 21,10%

65-79 år 241 23,22%

80 år eller äldre 30 2,89%

Fråga 4: Postnummer
Box-adresserna hör med största sannolikhet till lokala näringsidkare. 

Svarsalternativ 
(postnummer)

Antal Andel Förklaring

134 92 22 2,12% Tynningö, enstaka kringliggande små öar

185 21 6 0,58% Box-adresser

185 22 2 0,19% Box-adresser

185 23 4 0,39% Box-adresser

185 31 122 11,75% Vaxön Norrhamnen, Kronhamnsplan mfl.

185 32 90 8,67% Vaxön Ekudden

185 33 53 5,11% Vaxön Petersberg

185 34 104 10,02% Vaxön Nordöstra

185 35 41 3,95% Vaxön Fredriksberg

185 37 53 5,11% Vaxön Eriksö, Kulladal

185 39 87 8,38% Kullön

185 41 117 11,27% Rindö

185 51 52 5,01% Resarö Engarn, Storäng mfl.

185 91 19 1,83% Skarpö

185 93 9 0,87% Bogesund
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185 94 144 13,87% Ytterby

185 95 52 5,01% Överby

185 99 6 0,58% Restförda, övriga öar

Inte möjligt 22 2,12%

Vill inte ange 33 3,18%

Fråga 5: De flesta av mina vardagsresor gör jag
Svarsalternativ Antal Andel

Inom Vaxholm 444 42,77%

Mellan Vaxholm och en grannkommun* 164 15,80%

Mellan Vaxholm och en annan kommun i 
Stockholms län

404 38,92%

Mellan Vaxholm och en kommun utanför 
Stockholms län 

13 1,25%

Mellan två andra kommuner 13 1,25%

Fråga 6: Vilka färdmedel använder du då?
Svarsalternativ Antal Andel

Till fots 248 13,92%

Cykel 303 17,00%

Kollektivtrafik 477 26,77%

Bil 674 37,82%

Privat båt 44 2,47%

Annat 36 2,02%
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Övergripande fritextfrågor
Fråga 7: Vad är bra i vår kommun?
Exempelvis: Vad tycker du är bra här? Något som är speciellt eller unikt med Vaxholm? 
Vad bidrar till att du trivs här?

Sammanställningen är gjord utifrån 893 svar i fritext, kategorierna är valda utifrån hur frekvent olika 
teman anges i svaren och är sammanlagt 24 stycken. Drygt en tredjedel av alla som har svarat på 
enkäten tycker att naturen bidrar till trivseln i kommunen. Här nämns Bogesunds naturreservat, 
skogen, Eriksö och Kullö naturreservat. Nästan lika många personer nämner vattnet och havet som 
något de tycker om i kommunen. ”Nära till” har blivit en egen kategori eftersom det nämns i en så 
stor andel av svaren och därför ses som något som bidrar till att många trivs här. Knappt en 
tredjedel av svaren nämner närheten, att saker och ting finns nära till hands. Störst andel svar 
handlar om närheten till naturen och vattnet men en del nämner också närhet till skola, jobb, 
stranden och service. En fjärdedel av alla svarande beskriver hur småskaligheten och 
småstadskänslan bidrar till att de trivs. En femtedel skriver att de uppskattar miljön och 
omgivningarna i kommunen. Här nämns den mysiga stadsmiljön, vackra vyer och den lantliga 
atmosfären. Gemensamt för dessa svar är en övergripande uppskattning av närmiljön. Vidare 
kommer uppskattning av skärgårdsmiljön som en egen kategori som återkommer i omkring en 
sjättedel av svaren. Därefter kommer personliga möten, här har en tiondel svarat att det är vänner 
och bekanta som gör att de trivs i kommunen. Bland dem finns också de som skriver att de 
uppskattar att folk hälsar på varandra och att ”alla känner alla”. Nästan en tiondel har svarat att de 
uppskattar serviceutbudet i kommunen med restauranger, biograf, vårdcentral, optiker, tandläkare 
med mera. Under övrigt skriver de flesta om att de uppskattar besöket av turister på sommaren 
samt aktiviteter och evenemang som ordnas i kommunen. 

Ämnen som tagits upp av förre än en tiondel är lugnet och stillheten, förskola och skola, 
sportutbudet med campus och alla idrottsplatser, att Vaxholm är en liten kommun och en egen stad 
och att det känns tryggt att bo här. Därtill kommer uppskattningen för kulturmiljön, för park- och 
friluftsområden, närheten till storstaden, kommunikationer, turismen om sommaren och alla 
evenemang som ordnas i kommunen. Slutligen är det en del som skriver att de uppskattar 
möjligheten att kunna åka kollektivt på vattnet, båtlivet och att paddla kajak och njuta av vattnet, 
hamnmiljön, fritidsverksamhet för barn samt gång- och cykelvägar. Ett fåtal har svarat ”vet ej” på 
frågan. 
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Diagram över kategorier efter antal svarande för fråga 7
Figur 1: 24 kategorier har använts för sammanställningen av fråga 7
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Tabell över kategorier och antal svarande efter åldersgrupp för fråga 10 

Kategorier i storleksordning 11 år och 
yngre 12-18 år 19-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80 år och 

äldre Totalt

Naturen 33 18 9 98 95 79 11 343
Vatten och hav 24 23 10 79 101 87 9 333
Nära till mycket 11 14 7 68 63 80 9 252
Småskaligheten & 
småstadskänslan

5 1 4 53 76 76 10 225

Vackra platser/fina miljöer 29 33 5 39 32 42 4 184
Skärgårdsmiljön 2 2 8 37 46 34 0 129
Personliga möten 11 11 2 23 21 37 3 108
Serviceutbudet 8 13 4 21 24 26 6 102
Lugnet 1 8 3 22 27 30 0 91
Skola & förskola 25 28 2 24 6 2 0 87
Sportutbud 16 51 1 8 5 0 1 82
Liten kommun/egen stad 8 10 0 22 19 20 1 80
Trygghet 4 12 1 29 17 13 1 77
Kulturmiljön 2 12 3 16 14 21 2 70
Park & friluftsområden 9 12 3 19 8 14 2 67
Närhet till storstan 0 0 1 15 22 18 3 59
Kommunikationer 0 13 1 6 4 19 4 47
Övrigt 7 5 2 0 11 11 1 37
Waxholmsbåtarna 0 1 0 7 10 14 0 32
Båtlivet 0 3 0 9 6 8 5 31
Hamnen 10 4 3 1 1 4 0 23
Fritidsverksamhet för barn 3 9 0 4 2 2 0 20
Vet ej 4 8 0 0 1 3 1 17
Gång- och cykelvägar 1 4 0 3 1 1 0 10
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Fråga 8: Vad saknar du i vår kommun?
Exempelvis: Saknas det något som gör att du inte trivs eller känner dig ”hemma” här?

Sammanställningen är gjord utifrån 850 svar i fritext som sorterats in under 25 olika kategorier. En 
femtedel av alla som svarat på frågan saknar ett bra serviceutbud, de som är under arton år önskar 
sig ofta bättre klädaffärer och nämner olika större klädkedjor som exempel, medan det bland de 
över arton år främst är en bra mataffär som efterfrågas och en bättre vårdcentral. Därtill är det 
nästan en femtedel som saknar en simhall i kommunen, inom åldersgruppen elva år och yngre 
svarade nästan hälften att de saknar en simhall. Utbuden av sport och idrott är enligt en tiondel av 
de svarande bristfälligt, bland dem efterfrågas bland annat en gräsplan på Resarö, en ishall som är 
öppen under en större del av året, förbättringar eller förändringar av skejtparken och elljusspår. En 
nästa lika stor grupp efterfrågar bra kommunikationer, med önskemål om att utöka antalet 
bussturer, skapa en ringlinje inom kommunen och planera för kollektivtrafik till Arninge. En tredje 
fråga som lyfts av ungefär en tiondel handlar om en bristande tilltro till det politiska styret, här 
uttrycks en frustration över att politikerna inte lyssnar på medborgarna och önskemål om en 
respektfull dialog mellan medborgare och politiker. Här finns också åsikten att politikerna har svårt 
att se till hela kommunen och dess behov och att mycket fokus ligger på Vaxön, därtill kommer 
planeringen för hur Vaxholm ska bevara sin unika karaktär även i framtiden. Bland ytterligare en 
tiondel lyfts att det saknas cykelbanor, en säker cykelväg längs Vaxholmsvägen och ett genomtänkt 
cykelnätverk efterfrågas. Även kommunikation på vattnet är en del som saknar, främst saknas en 
snabb båtpendel med tätare avgångar året om. Under övriga kommentarer handlade majoriteten 
om infrastruktur och teknisk försörjning, därefter bristen på arbetstillfällen i kommunen och 
samlingslokal för ideell verksamhet. Därefter saknas det kulturutbud året runt, svaren handlar 
mycket om hur staden kan leva även på vintern och det finns förslag på att ordna fler evenemang 
bland annat. 

Ämnen som tagits upp i färre än en tiondel av svaren berör bostadsförsörjningen, parkområden där 
hundrastgård saknas samt lekpark för olika åldrar och en upprustning av Lägret. Ett annat ämne är 
trafikplaneringen där svaren handlar om det mesta från underhåll av vägarna till att minska 
bilberoendet. Även svar kring parkering, skola, utformning av ny bebyggelse, trygghet och säkerhet 
har nämnts i svaren. Slutligen har det även handlat om skötsel av offentlig plats, friluftsliv, 
hamnmiljön, omtanke om naturen, sophantering, hänsyn till kulturmiljö och exploatering. 
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Diagram över antal svarande efter kategori för fråga 8
Figur 2: 24 kategorier har använts för att sammanställa fråga 8
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65-79 år: 192
Generellt en större efterfrågan på fungerande vårdcentral, tillgång till butiker med bra utbud, 
senior- och äldreboende, fungerande kollektivtrafik. Besvikelse på politiker och information kring 
demokratiska processer, avsaknad mötesplatser och aktiviteter för äldre. På övrigt svarade sju 
personer att de saknade kommunal service i form av infrastruktur, vatten och avlopp. Några enstaka 
efterfrågade lokaler där kommunens invånare kan mötas och bedriva ideell verksamhet.

80 år och äldre: 23
Generellt fler som efterfrågar butiker med utbud av sybehör, böcker och underkläder, bättre skötsel 
av gator vintertid och bättre kommunikation med kollektivtrafik. Träffpunkt för alla i Vaxholm och 
lokal för ideell verksamhet efterfrågas.

Tabell över kategorier och antal svarande efter åldersgrupp för fråga 8

Kategorier i storleksordning 11 år och 
yngre 12-18 år 1 -29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80 år och 

äldre Totalt

Bra serviceutbud 24 41 5 32 30 44 8 184
Simhall 49 30 0 44 26 20 2 171
Utbud av sport och idrott 28 46 1 25 8 2 0 110
Bra kommunikationer 2 16 4 24 26 28 4 104
Lyhörda politiker 0 0 2 21 30 40 6 99
Cykelbanor 1 4 2 32 29 17 0 85
Vet ej/ inget 13 18 1 8 12 16 1 69
Övrigt 3 5 1 10 18 17 2 56
Kommunikationer på vatten 0 0 1 23 20 12 0 56
Kulturutbud året runt 0 1 4 22 14 12 1 54
Bostäder 3 1 0 6 15 25 2 52
Parkområden 3 10 2 19 11 4 0 49
En bra trafikplanering 2 2 1 7 21 9 3 45
Parkering 2 0 0 7 17 17 1 44
Fungerande skola 5 12 1 10 3 5 1 37
Utformning av ny bebyggelse 0 2 1 8 10 12 2 35
Trygghet och säkerhet 10 5 2 7 5 4 1 34
Arbete med barn 0 11 1 14 5 2 0 33
Skötsel av offentlig plats 0 5 1 8 6 9 3 32
Friluftsliv 1 7 1 7 11 2 0 29
Funktionell hamnmiljö 0 1 2 6 10 5 0 24
Omtanke om naturen 3 2 0 2 0 6 1 14
Hänsyn till kulturmiljö 0 2 1 1 3 6 0 13
Bra sophantering 0 0 1 0 3 6 3 13
Exploatering 1 3 0 4 3 0 0 0
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Fråga 9: Vilka svårigheter tror du att vår kommun kan ställas inför i framtiden?
Exempelvis: Vilka samhällsförändringar – både i stort och smått – ser du som svåra? Finns det något 
som oroar dig när du tänker på framtiden här?

Sammanställningen är gjord utifrån 803 svar i fritext som är indelade i 18 kategorier. Det som flest 
personer tror kan bli en utmaning är trafiken och då oftast biltrafiken, där många pekar på att 
trafikvolymerna är ohållbara redan idag. Parkering och den tunga genomfartstrafiken tas upp som 
exempel, men hos en del finns också en oro över att en ökad exploatering i grannkommunerna leder 
till köer på E18 som kommer göra det svårare att ta sig in till staden för Vaxholmsbor. Trafiken tas 
upp av en fjärdedel av de svarande. Nästan lika många tror att demografiska förändringar kan bli en 
svårighet. Det har då handlat om svårigheterna att få unga att stanna kvar i kommunen, samtidigt 
som en stor del av befolkningen blir äldre och behöver omsorg och vård. Svaren har också handlat 
om en ökad segregation i kommunen och en rädsla för att endast välbärgade människor kommer att 
ha råd att bo här i framtiden hos vissa, medan andra pekar ut invandring som en framtida svårighet.

Omkring en femtedel skriver att exploateringen kan orsaka svårigheter, dels genom att ta 
naturområden i anspråk och förändra karaktären i Vaxholm men också för att vägnätet och den 
tekniska försörjningen inte är anpassad till så många människor. Detta hör ihop med frågan om 
infrastruktur och teknisk försörjning som nästan lika många ser som en av framtidens utmaningar, 
där de nämner vatten, avlopp, vägnät, elnät och fiber som frågor som kommunen behöver arbeta 
med framöver. Där anser en del också att kommunen inte har följt upp tillräckligt väl i förhållande till 
hur befolkningen har ökat. Frågor som berör natur och miljö där bland annat förorening av vatten, 
bevarande av biologisk mångfald, övergödning och bevarande av naturområden tas upp i ett av sju 
svar på frågan. Här tar många barn upp nedskräpning. Därefter ses bostadsförsörjning som en 
framtida svårighet. Här handlar det om tillgång till bostadsrätter som fler har möjlighet att 
efterfråga, ofta nämns fler hyresrätter, bostäder för äldre eller att de som växer upp i Vaxholm ska 
kunna bo kvar som unga vuxna. En oro som återkommer hos flera av de svarande är var 
servicepersonal som arbetar inom kommunens verksamheter ska ha råd att bo. 

Drygt en tiondel tar upp en en oro över kommunens ekonomi som hör ihop med svårigheten att 
bära upp en god kommunal infrastruktur och kommunal service för en så liten befolkning men 
växande befolkning. Nära en tiondel belyser svårigheter kring kollektivtrafik där restiderna för 
arbetspendlare anses för långa och trängseln för stor på bussarna, men även att kommunikationerna 
inom kommunen inte är tillräckliga.

Ämnen som tagits upp i färre än en tiondel av svaren berör specifikt bevarandet av karaktären och 
småskaligheten i Vaxholm, hur skolan ska behålla god kvalitet och bra lokaler, det lokala näringslivet 
och tillgången på offentlig service och vård lokalt men även förtroendet för styrande politiker och 
demokrati. Även svårigheter orsakade av klimatförändringarna, utveckling av hamnen och 
båttrafiken, bevarandet av trygghet och trafiksäkerhet säkerhet samt de som svarat ”vet ej”. Inom 
övrigt förekommer framför allt tankar om turismens roll i Vaxholm.
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Diagram över antal svarande efter kategori för fråga 9
Figur 3: 18 kategorier har använts för att sammanställa fråga 9

Tendenser och antal svar per åldersgrupp för fråga 9
Av totalt 803 svar

Upp till 11 år: 90
I denna åldersgrupp är det drygt en fjärdedel av svaren som berör natur och miljö där många 
uttrycker oro för Östersjömiljön och nedskräpning i naturen. Drygt en femtedel har personer har 
svarat att de inte vet. 

12- 18 år: 148
Generella tendenser i åldersgruppen: en fjärdedel av svaren berör natur och miljö, främst 
nedskräpning och dålig havsmiljö. Nästan en femtedel har svarat att befolkningsökningen i 
kommunen kommer bli en svårighet, lika många har svarat ”vet ej”.  

19-29 år: 24
För litet underlag för att se något mönster i svaren. 

30-49 år: 168
Generellt i åldersgruppen är det många som tror att trafiken kommer att bli en svårighet i framtiden 
En fjärdedel tror att demografiska förändringar kommer orsaka svårigheter, nästan lika många tror 
att den tekniska försörjningen kommer bli ett problem i framtiden.

50-64  år: 170
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Generellt är det många som tror att trafiken kommer att bli en svårighet i framtiden, att 
exploateringen inte är hållbar och att det kommer att bli problem med den tekniska försörjningen. 

65-79 år: 180
Generellt är det många som tror att trafiken kommer att bli en svårighet i framtiden, att 
exploateringen inte är hållbar och att det kommer att bli problem med den tekniska försörjningen, 
det är också fler som nämner turismen och frågar sig hur mycket turism staden klarar av och hur 
kommunen ska förhålla sig till den i framtiden som en utmaning. 

80 år och äldre: 23
För litet underlag för att se något mönster i svaren. 

Tabell över kategorier och antal svarande efter åldersgrupp för fråga 90

Kategorier i storleksordning 11 år och 
yngre 12-18 år 19-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80 år och 

äldre Totalt

Trafik 0 5 4 62 61 61 8 201
Demografi 11 30 5 46 46 47 8 193
Exploatering 7 11 5 35 41 51 5 155
Infrastruktur och teknisk 
försörjning 1 1 5 44 38 53 3 145
Natur och miljö 25 38 2 19 15 14 0 113
Bostäder 13 10 5 20 31 25 5 109
Kommunens ekonomi 2 11 2 21 23 25 1 85
Kollektivtrafik och 
kommunikationer 2 3 3 31 22 15 4 80
Bevarande av Vaxholms 
karaktär/småskalighet 0 0 7 16 26 21 0 70
Skola 2 11 4 18 19 14 1 69
Lokalt näringsliv och service 0 6 0 15 19 21 3 64
Vet ej 21 28 1 1 0 1 0 52
Förtroende och demokrati 0 3 2 12 20 15 0 52
Klimatförändringarna/miljöfrågan 11 6 4 12 10 5 1 49
Övrigt 0 6 1 6 11 15 4 43
Trygghet och säkerhet 5 8 1 11 7 6 0 38
Hamnen & båttrafik 1 1 2 10 7 16 0 37
Trafik 0 5 4 62 61 61 8 201
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Fråga 10: Vilka möjligheter ser du för vår kommuns utveckling?
Exempelvis: Vad kan utvecklas och bli ännu bättre? Vilka samhällsförändringar i stort och smått kan 
gynna vår kommun i framtiden?

Sammanställningen är gjord utifrån 732 svar i fritext, drygt en av nio svar handlar om att utnyttja 
möjligheter med transporter på vatten, exempelvis föreslås båtar till fler delar av Stockholm, 
Norrtälje och Nacka. Nästan lika många tar upp turismen. Många kommer med förslag på hur 
kommunen borde arbeta med turism men även på hur profilering av staden kan se ut i framtiden. 
De skriver bland annat om hur friluftsturism skulle kunna utvecklas men också hur fler evenemang 
på vintern kan bidra med besökare året om. Bland dem finns det en del som anser att 
kommunikationerna hit behöver utvecklas för att kommunen ska kunna locka till sig turister. 

Många som har svarat på frågan lyfter återigen utmaningar snarare än möjligheter, eller upprepar 
sådant som saknas. 

Var tionde lyfter transporter som viktigt för kommunens utveckling. Här ger många förslag på hur 
kollektivtrafiken kan förbättras och lera av förslagen handlar om hur lokalbussar skulle kunna 
användas föra att förbättra kommunikationerna inom kommunen. En annan fråga som många 
skriver om är näringslivet och hur det kan utvecklas i framtiden. Det anses viktigt att skapa fler 
arbetsmöjligheter lokalt och kommunen behöver därför se över lokaltillgång och hur företag kan 
lockas hit och stanna kvar. En del menar att subventioneringar för företagare skulle vara bra, och att 
digitaliseringen möjliggör distansarbete där kommunen skulle kunna erbjuda lokaler där det går att 
hyra en arbetsplats (en typ av co-office) vilket skulle vara bra för småföretagare som också skulle ges 
en möjlighet att träffa varandra. Utveckling av industriområden är en annan möjlighet som nämns. 
En tiondel av alla som svarat nämner näringslivet som en möjlighet för kommunens utveckling.

Nästan en tiondel av svaren handlar om hur viktigt det är att behålla småskaligheten och 
kommunens särart som skärgårdskommun, dels för att det är en anledning till att många valt att 
bosätta sig här men också för att det kan locka hit fler besökare och gynna näringslivet i kommunen. 
Ungefär lika många lyfter andra aspekter av den byggda miljön. Generellt ses det som en viktig 
resurs för kommunen av de här svarande. 

Ämnen som tagits upp i färre än en tiondel men fler än var tjugonde svarande berör 
bostadsbyggande, demokrati och dialog liksom en ökad transparens och kommunikation, att de inte 
vet, samt utveckling av sport och fritid liksom skola och aktiviteter för barn. Bland färre än var 
tjugonde framkommer möjligheter kring natur och miljö, hållbar utveckling, cykelbanor, träffpunkter 
och aktiviteter, inflyttning, att höja ambitionsnivån och jämförelser med andra orter. Enstaka lyfter 
också digitalisering, fler poliser och förnyelsebara energikällor. 
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 Figur 4: 20 kategorier har använts för att sammanställa fråga 10

Tendenser och antal svar efter åldersgrupp i fråga 10
Av sammanlagt 732 svar:

Upp till 11 år: 82 svar
I denna åldersgrupp är det drygt en tredjedel som har svarat ”vet ej” på frågan, andra svar liknar de i 
fråga 8 om vad de saknar i kommunen som exempelvis papperskorgar.

12- 18 år: 131 svar
Generella tendenser i åldersgruppen: Många i denna åldersgrupp som skriver om hur 
sportmöjligheterna kan utvecklas, med en gräsplan för fotboll och bättre omklädningsrum. Bättre 
skolmat och annat som berör skolan. Generellt inte särskilt brett perspektiv på kommunens 
möjligheter. En dryg femtedel har svarat ”vet ej”.

19-29 år: 19 svar - För litet underlag för att se något mönster i svaren. 
30-49 år: 155 svar
I denna åldersgrupp ser över en tredjedel kommunikationer på både vägar och vatten som något 
med möjlighet att utvecklas. En annan möjlighet är att gynna näringslivet lokalt vilket drygt en 
sjättedel nämnt i sina svar, en utveckling av Vaxholm som turistort och förändringar inom politiken 
anses också som stora möjligheter. 
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50-64  år: 158 svar
Störst andel av svaren berör politiken, över en fjärdedel uttrycker ett behov av bättre 
kommunikation mellan politiker och medborgare. Kommunikation på vatten är det nästan en 
femtedel som ser som en möjlighet, även skapandet av arbetstillfällen i kommunen ser en tiondel 
som en möjlighet. Omkring en tiondel tror att bevarande av kommunens särat är en möjlighet och 
att bättre profilering och ökad turism kommer att gynna Vaxholm. 

65-79 år: 165
I denna åldersgrupp handlar en femtedel av svaren om politiken och många gånger uttrycks ett 
starkt missnöje, oro finns kring att befolkningen inte kommer att räcka för att förbli en egen 
kommun 2040. En sjättedel av svaren är liknande de i fråga 8 där avsaknaden av olika typer av 
service och funktioner uttrycks. Ytterligare en sjättedel har beskrivit vilka möjligheter de tror att 
transporter på vattnet skulle kunna ha för kommunen och lika många menar att bostadsbyggande 
skulle skapa nya möjligheter. En åttondel skriver om hur turismen kan öka och nästan lika många om 
hur nya arbetstillfällen kan skapas.

80 år och äldre: 22
För litet underlag för att se något mönster i svaren. 
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Tabell över kategorier och antal svarande efter åldersgrupp för fråga 10
Vilka möjligheter ser du för vår kommuns utveckling?

Kategorier i storleksordning 11 år och 
yngre

12-18 år 19-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80 år och 
äldre

Totalt

Transporter på vatten 3 3 1 28 31 26 1 93
Turismen 3 9 3 25 21 24 2 87
Utmaningar 4 2 3 24 20 32 2 87
Transporter 2 5 3 28 22 19 5 84
Näringsliv 0 0 2 27 27 22 2 80
Utnyttja & förvalta det unika 
med Vaxholm 1 1 1 22 26 26 2 79
Byggd miljö 2 7 4 20 26 15 2 76
Saknas 2 18 2 0 13 28 2 65
Övrigt 0 3 0 13 21 14 2 53
Bostadsbyggande 2 2 3 14 19 7 2 49
Vet ej 5 30 2 1 2 4 4 48
Demokrati & transparens 0 3 2 7 17 16 3 48
Sport & Fritid 4 20 0 12 5 3 0 44
Barn & skola 10 10 1 14 0 6 1 42
Natur och miljö 4 4 1 11 12 7 1 40
Hållbarhet 7 2 1 12 13 2 1 38
Cykelbanor 1 3 2 16 9 5 0 36
Träffpunkter & aktiviteter 1 7 1 10 9 5 0 33
Varsam & eftertänksam 
samhällsplanering 0 0 1 6 15 11 0 33
Inflyttning 3 3 3 10 5 4 0 28
Jämförelse med andra orter 0 0 1 2 8 4 1 16
Höja ambitionsnivån 0 1 0 3 6 4 0 14
Kommunens ekonomi 0 0 0 3 3 2 0 8
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Prioriteringsfrågor om Agenda 2030 

Fråga 11. Vilka 3 målområden tycker du att Vaxholms stad bör prioritera fram till 2040?
Maximalt 3 val

12. Berätta gärna varför du tänker så!
Sammanställningen nedan är gjord utifrån 464 antal svar. 

I denna fråga argumenterade och värderade de svarande de olika målområdena i förhållande till 
varandra. Värderingar handlade om vilket målområde som var en förutsättning för alternativt hade 
rådighet över ett annat. 

Spridningen var stor men störst andel upplevde att, målområde 3. Hälsa och välbefinnande, bör vara 
högst prioriterat för staden. Flera av dem ansåg exempelvis hälsa vara en förutsättning för att kunna 
ta till sig utbildning och exempelvis bidra till ett bättre klimat. En stor andel angav att det Vaxholms 
stad har i form av hav och natur gör oss unika och detta bör värderas högt. 

3. Hälsa och välbefinnande 379 16,23%

4. God utbildning för alla 319 13,66%

5. Jämställdhet 121 5,18%

7. Hållbar energi för alla 139 5,95%

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 65 2,78%

10. Minskad ojämlikhet 55 2,36%

11. Hållbara städer och samhällen 274 11,73%

12. Hållbar konsumtion och produktion 134 5,74%

13. Bekämpa klimatförändringarna 302 12,93%

14. Hav och marina resurser 336 14,39%

15. Ekosystem och biologisk mångfald 211 9,04%

Totalt antal svar 820
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Många värderade stadens möjlighet som mycket hög när det gällde att ligga i framkant inom 
hållbarhetsområdet. Klimatförändringar, ekosystem, hav och hållbar stad lyftes fram av många som 
framtidsavgörande och bör prioriteras. Detta oavsett ålder på respondent.

Nedan presenteras ett axplock på citat från de 6 mest prioriterade målområdena. Citaten är spridda 
utifrån kön och målgrupp.  

3. Hälsa och välbefinnande 4. God utbildning för alla
11. Hållbara städer och 

samhällen

Friska och välmående människor bidrar 

mer till välfärden och orkar vara 

klimatsmarta.

Satsa på skolorna så flyttar fler 

höginkomsttagare hit då ökar ekonomiska 

tillväxten och vi har råd att behålla fler 

grönområden

Det är områden så bidrog till varför vi 

flyttade hit. Vacker och hållbar miljö där 

våra barn kan växa upp och få bra 

utbildning.

Hälsa om välbefinnande är väl vad vi alla 

strävar efter, vad egentligen är syftet med 

utbildning, jämställdhet, anständiga 

arbetsvillkor etc.

Utbildning är nyckeln till framtiden, att ge 

möjligheter. Samtidigt är det nyckeln till 

förståelse hur ett samhälle fungerar, 

motverkar rasism och extremism.

Stockholm växer och även Vaxholm bör 

dra sitt strå till stacken, dessutom skulle 

det gynna kommunens ekonomi med fler 

medborgare.

Friska människor är gladare och kostar 

mindre i längden

En god utbildning ger grunden för ett gott 

samhälle som är jämlikt, demokratiskt och 

ekonomiskt välmående.

Hållbara städer alltid viktigt i utvecklingen 

av resilienta, hållbara samhällen. För mig 

handlar detta om att hitta sätt i vardagen 

att minska sin påverkan och leva på ett 

klokare sätt.

Jag vet faktiskt inte vill bara ha mer idrott 

i skolan.

Så alla kan må bra. Så alla kan få ett bra 

jobb.

För att Vaxholm är skräpigt och det är 

orättvist mellan tjejer och killar.

För att ingen ska t.ex. behöva må dåligt 

medans någon annan mår bra eller att 

någon inte ska kunna ha en god utbildning 

och en annan ha en jätte bra utbildning. 

Det är inte jämställdhet.

För miljön är viktig och om inte alla får bra 

utbildning så kanske folk blir tiggare.

Vaxholms stads viktigaste uppgift som jag 

ser det är att bygga ett samhälle där 

medborgarna trivs och vill vara. Staden är 

till för oss alla. Viktigt att målbilden är 

tydlig för alla i verksamheten.

Jag är övertygad om att människors hälsa 

är och kommer att bli en viktig 

framtidsfråga. Välbefinnande i form av 

fysiska aktiviteter, tillgång grönområden 

och meningsfull sysselsättning behöver 

stimuleras.

För att allting just nu är ganska dåligt. Ett samhälle som inte byggs på ett 

hållbart sätt gräver på sikt sin egen grav, 

och kommer förr eller senare att stupa. 

Det skulle vara väldigt synd om Vaxholm 

väljer denna väg.

Vaxholm är men bör inte förbli ett 

överklassghetto.

Jag vill bo på ett ställe där det är lätt att 

vara klimatsmart, och tycker det är kul 

med hållbara initiativ. Min förhoppning är 

att ett hållbart samhälle också ska vara 

mer attraktivt i framtiden för 

boende/arbetsgivare. Möjligheten att i en 

liten kommun driva frågan om hållbarhet 

ännu mer och profilera sig som en hållbar 

stad?
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13. Bekämpa 
klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk 

mångfald

Öka möjligheten att arbeta, bo och handla 

lokalt så bekämpar vi 

klimatförändringarna.

Vi bor vid ett dött hav, både vad gäller fisk 

och sjöfågel. Var finns engagemanget för 

detta i Vaxholm?

Vi har så stora naturvärden i kommunen 

och ett stort ansvar att förvalta/förbättra 

dess förutsättningar med gröna kilar för 

insekter, fåglar, kräldjur och andra, 

kommunen bör värna om t ex privata träd 

så att de inte fälls för många

Jag ser miljö- och klimatfrågorna som 

överordnade, väl medveten om 

målkonflikter. Med hoten mot fungerande 

ekosystem och balanserat klimat blir det 

svårt att nå övriga mål.

Koppla kommunens egen utveckling till att 

värna det som gör oss unika. Hav, natur 

och småskalighet... det kan bli vår brunn 

till framgång på lång sikt.

Ekosystem och biologisk mångfald. 

Fokusera på vad vi har runt omkring oss. 

Speciellt det som är unikt med skärgården 

- både marinan (vattnet och livet i vattnet) 

och faunan.

Om inte klimatet är hållbart spelar 

utbildning mm ingen roll.

Utan ett friskt hav - inget Vaxholm. Jag tycker det är bra med mycket skog(inte 

för många björkar för jag är allergisk mot 

björk pollen) för det dämpar mullret från 

bilar och det är roligt att leka och bygga 

kojor i skogen.

Klimatkrisen och den minskande biologiska 

mångfalden är vår tids ödesfrågor. De 

måste gå före allt. Men vi måste samtidigt 

hålla ihop samhället, omställningen måste 

vara socialt hållbar, annars får vi gula 

västar och bensinupprop.

Vattnet här delas med Ryssland och andra 

länder som pumpar skit rakt ut, liksom de 

stora kryssningsfartygen. Viktigt att jobba 

med det i större sammanhang, eftersom 

Sverige trots lång kust inte är det stora 

problemet.

För jag älskar naturen jag tar många foton 

bara på naturen inte på hus eller andra  

grejsemåjser

Men har vi inte en miljö i balans har vi 

snart ingenting. Oavsett politisk färg 

måste vi ställa om samhället på ett mycket 

avgörande sätt. Det gäller hela landet och 

det gäller även våra kommuner.

Jag tycker kommunen bör ta ett större 

ansvar för stadens påverkan på havet, jag 

tänker tex på spill från våra sjömackar, 

utsläpp från båtklubbar, skräp på 

havsbotten, utsläpp av avlopp som 

förekommit, utsläpp av dagvatten mm.

Ett samhälle som inte byggs på ett hållbart 

sätt gräver på sikt sin egen grav, och 

kommer förr eller senare att stupa. Det 

skulle vara väldigt synd om Vaxholm väljer 

denna väg.

Om vi inte gör det så kommer säkert 

jorden sprängas innan 2040!!! Annars har 

vi inga djur och det skulle väl vara tråkigt. 

Havet ska vara fint.

Jag vill inte att Vaxholm bara faller ihop. Klimat och biologisk mångfald är 

avgörande för vår framtid. 

För att klimatet vi lever i just nu skriker 

efter hjälp.

Att värna hav och marina resurser känns 

självklart för Vaxholm men vi kan gå före 

och göra mer än lagen kräver

Var rädd om naturen, klipp inte alla 

gräsmattor, släpp fram bin, humlor m fl
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Fråga 13. Vilka 3 målområden har du själv möjlighet att bidra som mest inom fram till 
2040? 
Maximalt 3 val

14. Berätta gärna varför du tänker så
Sammanställningen nedan är gjord utifrån 352 antal svar. 

I denna fråga värderade de svarande målområdena utifrån vad de själva kunde bidra med. 
Målområdena värderades utifrån om de ansåg sig ha rådighet att kunna påverka eller inte och 
uttryckte därefter på vilket sätt man gör/kunde göra det. Påverkan upplevdes kunna ske inom olika 
sfärer. Flest ansåg sig kunna bidra inom målområdet hållbar konsumtion, därefter att bekämpa 
klimatförändringarna på olika sätt och som tredje alternativ ansåg de svarande att de kunde bidra 
inom målområdet hälsa och välbefinnande.
Flera ansåg sig kunna göra något i det lilla i den privata vardagen, som att sluta konsumera, kasta 
skräp, ta hand om den egna trädgården eller att hålla sig i form. Andra såg även möjligheten att 
bidra med medvetenhet och värderingar, som till exempel genom att påverka det egna tänkandet 
eller genom att bidra med en vettig inställning privat och på jobbet. Här fanns även några 
respondenter som såg sig kunna göra något större som att jobba med opinionsbildning eller  ta 
ansvar för sitt eget och andras välbefinnande kroppsligt, mellanmänskligt och miljömässigt. 

Nedan presenteras ett axplock på citat från de 6 mest prioriterade målområdena. Citaten är spridda 
utifrån kön och målgrupp.  

3. Hälsa och välbefinnande 290 14,96%

4. God utbildning för alla 123 6,35%

5. Jämställdhet 178 9,18%

7. Hållbar energi för alla 92 4,75%

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 41 2,12%

10. Minskad ojämlikhet 104 5,37%

11. Hållbara städer och samhällen 129 6,66%

12. Hållbar konsumtion och produktion 349 18,01%

13. Bekämpa klimatförändringarna 331 17,08%

14. Hav och marina resurser 156 8,05%

15. Ekosystem och biologisk mångfald 145 7,48%

Totalt antal 732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413



Sammanställning
2019-09-23

Änr KS 2018/101.212 
26 av 41

3. Hälsa och välbefinnande 5. Jämställdhet 12. Hållbar konsumtion

Jag ser inte hur jag skulle kunna 
hjälpa till då jag inte arbetar 
inom kommunen

Män och kvinnor ska vara lika 
mycket värda! Kvinnorna ska få 
lika mycket lön som männen!

Hållbar konsumtion fixar jag 
genom att köpa mindre och rätt, 
kvalitet framför kvantitet, 
ekologiska varor och välja 
hållbara transportmedel.

Vad är det här för larv? Tänk 
_WAXHOLM_, inte slumpmässigt 
vald kommun/landsting i Sverige. 
Vi har enorma reella problem som 
behöver maximalt fokus NU.

Jag kan behandla alla lika. Jag 
kan vara tyst i klassrummet och 
låta andra jobba med sitt och inte 
bry mig om vad de gör.

Som pensionär kan jag bidra med 
att promenera mer, använda 
kollektivtrafik, använda mindre 
el, sopsortera, miljövänliga inköp.

Jag är ett barn. Jag kan plocka 
skräp och springa med folk. Det 
hjälper lite för att göra Vaxholm 
mer hållbart.

Göra allt jag kan i det lilla. Jag kan påverka mitt sätt att 
tänka, men för en hållbar lösning 
för miljön krävs insatser i större 
omfattning.

Dumma frågor! Jag är pensionär! Att bidra med en vettig inställning 
till jämställdhet, återvinning mm. 
är viktigt för mig, både på 
hemmaplan och på jobbet.

Jag borde sluta konsumera, jag 
källsorterar och jag skräpar inte 
ner!

Man kan göra små saker själv 
som att cykla istället för att åka 
bil eller buss och att slänga 
mindre mat. Hälsan är också 
viktig. Man kan själv försöka ta 
sitt ansvar för att göra så att man 
själv mår bra. Man kan självklart 
också hjälpa andra att må bra 
och försöka att behandla alla lika.

Jag kan arbeta för jämställdhet 
genom att i min vardag stötta 
andra att göra sina röster hörda 
och inte låta sig begränsas av 
stereotypa roller.

Jag är äldre och lever förmodligen 
inte år 2040. och lika gott är det 
för jag är inte ett enda dugg 
positiv till politikernas och 
marknadens vilja att faktiskt 
förändra vårt förhållningssätt till 
att förbruka jordens resurser och 
att fortsätta miljöförstöringen. 
Jag tycker så synd om våra barn 
och barnbarn.

Jag vill så mycket men förmår inte 
allt.

Respektera alla människor 
oavsett kön och ålder

Genom att välja vad man äter, 
konsumerar, slänger och 
förbrukar.

Svår fråga när man då närmar sig 
en ålder på 100.... Det gäller att 
hålla sig i form, kämpa för god 
och hållbar arkitektur och handla 
förnuftigt och inget onödigt.

Man kan i sin vardag/privatliv 
hela tiden göra medvetna val i 
sättet man lever och verkar. Som 
äldre/pensionerad har man 
troligen lämnat sitt verksamma 
yrkesliv men kan ändå göra det 
lilla för att påverka positivt.

Jag kan använda min 
konsumentmakt när jag väljer 
produkter jag köper. Jag kan dra 
mitt strå till stacken genom att 
sopsortera, spara energi, 
begränsa bilkörandet, köpa 
ekologisk mat mm.
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13. Bekämpa 
klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk 

mångfald

Jag ska aldrig slänga nåt skräp i 
havet igen. Alla förtjänar bra 
utbildningar. Jag måste göra nåt 
för jorden.

Min båt skitar numera ner 
betydligt mindre. Jag kan göra 
mer och båtklubbarna kan göra 
mer om de på olika sätt (t ex 
långtidsavtal) får stöd från 
kommunen.

Frågorna väldigt svåra och stora 
för den enskilde!

Klimatet kan alla förändra! Det 
räcker med att plocka upp en 
plast påse om dan! det tar bara 
30 sek max

Bygga upp Kallbadhuset i 
gammal stil ute i vattnet på 
Badhusgatan (nu även med 
varmbad / SPA etc). Premiera 
nybyggnation och renovering i 
gammal skärgårdsstil. detta 
attraherar alla som även idag 
besöker Vaxholm. se till att de 
marina verksamheter som idag 
finns i kommunen kan utvecklas 
och förädlas. samt attrahera nya 
marina verksamheter hit.

Eftersom jag är pensionär ser jag 
att jag mest kan bidra på 
privatplanet, konsumera 
förståndig, använda förnybar 
energi och sköta trädgården på 
"ekovis".

Vi kan alla bidra till ett bättre 
klimat både stort och smått.
ett ex är att det slängs alldeles för 
mycket mat , all plast, bättre 
pendlingsmöjligheter till jobben i 
huvudstaden, slopa över 
konsumtionen gammalt kan bli 
som nytt och återanvändas osv

Jag åker båt varje dag, dyker, 
plockar skräp ur vattnet, värnar 
om våra vilda djur osv

Odla egna produkter. Värna om 
pollinerare

Jag ska göra allt jag kan det är 
svårt när man är yngre för att jag 
inte riktigt  kan bestämma.

Det enda jag som privatperson 
och företagare kan göra är att 
jobba opinionsbildande i sociala 
medier och irl.

Som boende på 
jordbruksfastighet med både 
betesmark och skogsbestånd kan 
jag i viss utsträckning påverka 15.

Jag kan ta mitt ansvar för mitt 
eget och andras välbefinnande 
kroppsligt, mellanmänskligt och 
miljömässigt

En dum fråga. Jag kan inte göra 
något för andra än mig själv.

Ta hand om sin egen trädgård, 
plantera insektsväxter, inte fälla 
träd i onödan, inte vattna 
gräsmattor (vilket en del gör!)

Jag ska aldrig slänga nåt skräp i 
havet igen. Alla förtjänar bra 
utbildningar. Jag måste göra nåt 
för jorden.

Jag kan bidra med förbättrad 
livsmiljö för växter, insekter och 
övriga djur (t ex trädgård).
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Valbara frågor om målområden Agenda 2030
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 3 Hälsa och välbefinnande?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning 

Stärka insatserna för att förebygga drogmissbruk 
inklusive narkotikamissbruk och skadligt 
alkoholbruk

21 18,58% 3

Främja fysisk aktivitet och rörelse 55 48,67% 1
Förebygga psykisk ohälsa 26 23,01% 2
Annat 11 9,73% 4
Totalt 13

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Högre kvalitet på hälsovårdsservice. En lokal hälso- och sjukvård som bättre svarar mot folks 

behov.
 Profilfråga för turismen till Vaxholm.
 Stärka insatserna för att förebygga drogmissbruk inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholbruk, VÄLDIGT VIKTIGT!!!!!!!! Främja fysisk aktivitet och rörelse. Förebygga psykisk 
ohälsa.

 Begränsa datoranvändande bland ungdomar.
 Satsa mycket mera på personaltäthet och arbetsmiljö för alla som jobbar inom vård, skola 

och omsorg!
 Öka toleransen och anpassningsförmågan gentemot personer med funktionsvariationer.
 Värdigt omhändertagande av våra gamla. Friskvårds satsning genom information till 

kommuninvånare.
 Demokrati.

Vad kan du prioritera avseende Mål 3 Hälsa och välbefinnande?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel         Prioritetsordning

Ökad fysisk aktivitet 70 61,95% 1

Hälsosamma matvanor 31 27,43% 2

Minskat alkohol och tobaksbruk 6 5,31% 3

Annat 6 5,31% 3

Totalt antal svarande 113

Några synpunkter som lyfts fram under annat var:
 Demokrati.
 Arbetar för en hållbarhet och balans i tillvaron.
 Starta en löpgrupp.
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Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 3 Hälsa och välbefinnande?

0 5 10 15 20 25 30 35

Förbättrad hälso och sjukvård
Främja fysisk aktivitet och erbjuda bättre...

Kostvanor
Erbjuda fler platser för att utöva rörelse och idrott

Öka fokus psykisk hälsa
Minska skärmtid hos unga

Drogförebyggande insatser
Annat

Hälsofrämjande skola
Äldres hälsa

Mål 4 – God utbildning för alla
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 4. God utbildning för alla?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Öka tillgången på utbildade lärare 27 30,00% 2
Säkerställa att alla studerande får de kunskaper 
och färdigheter som behövs för att främja en 
hållbar utveckling 

21 23,33% 3

Säkerställa att alla pojkar och flickor fullbordar 
en likvärdig utbildning.

8 8,89% 4

Erbjuda en lärandemiljö som är inkluderande, 
trygg och jämställd.

29 32,22% 1

Annat 5 5,56% 5
Totalt antal svar 90

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Prioritera fakta kunskaper, eleverna måste ha bra baskunskaper i första hand.
 Säkerställa att alla barn får utvecklas efter förmåga, såväl funktionshindrade som 

särbegåvade.
 Bedriv strikt katederundervisning, samt ge respektive lärare fulla mandat att kunna utöva 

sitt yrke.

Vad kan du prioritera avseende Mål 4. God utbildning för alla?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Verka för trygga uppväxtvillkor för barn och unga 42 47,19% 1

Erbjuda en meningsfull fritid 19 21,35% 3
Vara närvarande (föräldranärvaro/skolnärvaro) 26 29,21% 2

Annat 2 2,25% 4
Totalt 89

Synpunkt som lyfts fram under annat var; 
 Utbilda så att alla kan få bra jobb
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Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 4. God utbildning för alla?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Utbildade pedagoger

Förbättrad arbetsmiljö för lärare och elever

Mindre skolklasser

Skärmfri skola

Ökad närvaro

Respekt och bemötande

Individanpassat stöd

Ökad samverkan med fritid

Annat

Mål 5 - Jämställdhet
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 5 Jämställdhet?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Avskaffa alla former av diskriminering 13 27,66% 2
Avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor 
i det offentliga och privata rummet

10 21,28% 3

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande 
och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och 
offentliga rummet

21 44,68% 1

Annat 3 6,38% 4
Totalt antal svar 47

Synpunkt som lyfts fram under annat var; 
 Alla individer ska behandlas lika.

Vad kan du prioritera avseende Mål 5 Jämställdhet?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Fundera över uttryck och säga ifrån när någon 
uttrycker sig sexistiskt eller behandlas illa

33 70,21% 1

Lära mig mer om området 2 4,26% 4
Engagera mig på min skola/på min arbetsplats/i 
en organisation som arbetar för jämställdhet

8 17,02% 2

Annat 4 8,51% 3
Totalt antal svar 47

Synpunkt som lyfts fram under annat var; 
 Sprida kunskap om jämställdhet/diskriminering och bekräfta och stärka jämställda 

värderingar bland barn, unga och vuxna i de miljöer jag vistas.
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Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 5 Jämställdhet?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Jämställd könsfördelning förtroendevalda

Jämställd hälsa

Motverka diskriminering och trakasserier

Våldsprevention

Lika lön för lika jobb

Främja trygghet

Utbildning

Annat

Mål 7 – Hållbar energi för alla
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 7 Hållbar energi för alla?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter 
inkl. bostäder

4 8,33% 3

Öka andelen förnyelsebar energi i kommunens 
fastigheter

33 68,75% 1

Bygga ut laddinfrastruktur för elbilar 7 14,58% 2

Annat 4 8,33% 3
Totalt antal svar 48

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Jobba fram ett energiförslag baserat på CO2-neutral produktion med minskade kostnader 

för majoriteten av kommunens invånare.
 Skapa smarta nät s.k. micro grids för fastigheter och områden i kommunen.

Vad kan du prioritera avseende Mål 7 Hållbar energi för alla?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Spara på energi genom att sänka inomhustemperatur, släcka 
lampor och byta till LED belysning

14 29,17% 2

Sätta solcellspanel på egen fastighet 23 47,92% 1

Köpa elbil/hybridbil 7 14,58% 3
Annat 4 8,33%
Totalt antal svar 48

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
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 Vår fastighet kör redan uteslutande lågenergilampor. Solcellspaneler är bland det mest 
miljödestruktiva som finns i produktionsstadiet. Elbil? Skämtar ni? Hur försäkrar man att den 
sen laddas med vettig el?

 Projektera hållbara energisystem inom kommunen.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 7 Hållbar energi för alla?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vattenbesparing
Solceller/solpaneler

Bilfritt centrum, minska biltrafiken, transporter
Laddinfrastuktur, kollektivtrafik, elfordon

Energiförbrukning
Smarta nät, energimodeller, reservsystem

Miljövänlig, utsläpp
Energiplanering, fastighetsplan
Decentralisering, elproduktion

Övrigt  (vegetarisk mat, kommunikation)

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Främja politik för nya arbetstillfällen och 
för ökad företagsamhet

13 48,15% 1

Verka för full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor med lika lön för alla

2 7,41% 3

Främja ungas anställning, utbildning och 
praktik

8 29,63% 2

Främja gynnsam och hållbar turism 2 7,41% 3
Annat 2 7,41% 3
Totalt antal svar 27

Synpunkt som lyfts fram under annat var; 
 Förskolorna: för att pedagogerna ska kunna följa läroplanen och förskolorna vara en trygg 

plats för barnen får grupperna inte vara för stora och förskolorna inte ha för många 
avdelningar. För att locka hit bra pedagoger måste vi ligga bra till när det gäller löner.
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Vad kan du prioritera avseende Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Handla från lokala företag och lokala producenter så 
stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre 
chans att växa ekonomiskt

15 53,57% 1

Handla endast från företag som använder hållbara 
material, bryr sig om miljön och behandlar sina 
anställda rättvist.

8 28,57% 2

Gör din röst hörd om du bevittnar orättvisor på din 
arbetsplats eller inom andra industrier.

3 10,71% 3

Annat 2 7,14% 4
Totalt antal svar 27

Ingen relevant synpunkt har lämnats under annat.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt? 

0 1 2 3 4

Konsumera lokalt

Näringslivsutveckling

Begränsa tillväxt

Förbättrad kollektivtrafik

Arbetstillfällen för unga

Förbättrade boendemöjligheter

Annat
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Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 10 Minskad jämlikhet?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Rikta mer stöd och resurser på 
socioekonomiskt svagare grupper i 
befolkningen. 

13 46,43% 1

Arbeta för lika förutsättningar för en 
meningsfull fritid för barn och unga

5 17,86% 3

Arbeta för lika förutsättningar inom skola för 
barn och unga

9 32,14% 2

Annat 1 3,57% 4
Totalt antal svar 28

Ingen aktuell synpunkt har angivits under annat.

Vad kan du prioritera avseende Mål 10 Minskad jämlikhet?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Engagera mig på min skola/på min arbetsplats/i 
en organisation som arbetar för jämlikhet

6 21,43% 2

Lär mig mer inom området 2 7,14% 3
Vara en förebild och en skyddsfaktor för 
människor i min närhet

18 64,29% 1

Annat 2 7,14% 3
Totalt antal svar 28

Inga synpunkter har lämnats under annat.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 10 Minskad jämlikhet?

0 1 2 3

Lika lön för lika jobb

Jämlik utbildning

Sociala mötesplatser

Förbättrade boendemöjligheter

Jämlik fritid

Annat
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 11 Hållbara städer och samhällen?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Planera i kollektivtrafiknära lägen samt planera för bättre 
trafikmiljöer vid skolorna avseende buller och utsläpp 36 33,03% 1

Skapa attraktiva miljöer för besöksnäringen genom bl.a. 
bevarande och utvecklande av stadens kulturmiljöer 34 31,19% 2

Planera för klimatanpassade bebyggelsemiljöer med 
mångfunktionella platser och ytor 22 20,18% 3

Arbeta för en ökad upplevd trygghet 6 5,50% 5
Annat 11 10,09% 4
Totalt antal svar 109

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Inte bygga ut mer på Vaxholm. Planera för nybyggnad i trä på annat håll i kommunen.
 Bättre kollektivtrafik, alla ska inte till Stockholm. Täby centrum och Arninge tex
 Man bygger en ny, ful skola på sankmark alldeles intill den mest trafikerade vägen i hela 

kommunen. Vad sägs om att tänka rätt från början istället. Attraktiva miljöer för 
besöksnäringen? Tänk invånare primärt. Klimatanpassade bebyggelsemiljöer? Nej, 
byggstopp.

 Hur minska utsläpp (partiklar och ljud) - dvs ett friskt och sunt samhälle som man vill leva i. 
Tex idag så har vi fordon som bidrar med utsläpp (partiklar och ljud) men ingen (för mig) 
uttalad strategi för att minska deras utsläpp. Att uppmuntra till och förenkla för invånarna i 
Vaxholm att skaffa solceller, elbilar, osv. Att uppmuntra våra gäster till att minska sina 
utsläpp (partiklar och ljud). Tex parkeringsplatser/laddstationer för elbilar. Sänka 
hastigheten till 30 för genomfört genom Vaxholm. Slingrigare väg genom Vaxholm. Tom 7 
km/h utanför Ica? Det här är en profilfråga både för livskvaliteten för invånarna och för 
turisterna. Vi vill välkomna tystgående miljövänlig fordon. Underförstått, högljudliga 
fossildrivna motorcyklar, bilar och båtar är välkomna men inte lika välkomna. Detta kanske 
bäst passar in under punkt 3 ovan (planera för klimatanpassade bebyggelsemiljöer...)?

 Bevara och utveckla stadens unika miljökultur, men inte bara för besöksnäringen utan 
framför allt för kommunens medborgare.

Vad kan du prioritera avseende Mål 11 Hållbara städer och samhällen?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Åka kollektivtrafik, cykla eller gå 56 52,34% 1
Minska mängden skräp i det egna hushållet 23 21,50% 2
Spara på vattnet 11 10,28% 3
Grann-, båt- och föräldrasamverkan 8 7,48% 4
Annat 9 8,41%
Totalt antal svar 107
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Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Se till att bli av med alla baracker och bygg på riktigt istället. Övertygad om att man kan 

bygga både snyggt och miljömässigt bra. Minska byggandet på all ledig mark.
 Skapa engagemang för att bevara stadens kulturmiljöer.
 Ha ett större helhetstänk i hållbarhet och det gäller både att minska mängden avfall, spara 

på vattnet,  förändra konsumtionsvanor och att i möjligaste mån minska bilåkandet.
 Alternativa reserv-system/lösningar när de normala systemen kollapsar.
 Ekologisk mångfald i trädgården.
 Demokratin, medborgarinflytande, politisk kompetens.
 Inse resursbegränsning och anpassa omgivning efter miljöns förmåga.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 11 Hållbara städer och samhällen?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

annat (skypark, drift)
bilfritt, minska bil o båt anv.

bilpool
cykelväg, CG väg

båtpendling
hastighet bil o båt, vid skolor

transporter förnybart, miljösmarta fordon, alternativ pendling
kollektivtrafik, parkering, vägar, trafik

källsortering, ej sopstationer, återvinning
dialog, demokrati, politisk kompetens

grönområden, träd, äng, biologisk mångfald, trevligare parker,...
landskapsgestaltning, småskalighet, träbyggnader

förtätning, bevara bebyggelse, bevarandeplan, begränsa...
helhetssyn, praxis planarbetet

stadsplanering, nära kollektivtrafik, miljökrav nybyggnation,...
solceller

bostäder
polisnärvaro, trygghet

utsläpp hav, reningsverk
matsvinn

barnmiljöer
klimatanpassning

hållbarhetstänk kommunen
kulturmiljöer
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Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Förbättra avfallshanteringen genom rätt och tillgänglig 
källsortering

27 32,14% 2

Minska den egna avfallsmängden samt öka 
återanvändning och återvinning av produkter

21 25,00% 3

Välja upphandling av varor utifrån kvalitet, 
förpackningar, transporter, miljögifter, plastinnehåll 
etc.

36 42,86% 1

Annat 0 0,00%
Totalt antal svar 84

Vad kan du prioritera rådighet avseende Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion? 
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Minska min konsumtion och köpa second hand 32 38,10% 1
Källsortera alla ”fraktioner” 24 28,57% 3
Minska plastanvändningen 27 32,14% 2
Annat 1 1,19% 4
Totalt antal svar 84

Synpunkt som lyfts fram under annat var; 
 Värdera klimatpåverkan i alla frågor där jag som konsument kan göra skillnad. 

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion? 

0 2 4 6 8 10 12 14

Bättre...

Upphandling - hållbara varor

Förbättrad miljö vid återvinningsstationer

Minska avfall och plast

Utökade secondhand möjligheter

Information, kommunikation

Hållbart byggande 

Annat

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning
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Minska transporterna inom kommunen och öka 
andelen förnyelsebar energi/bränsle 38 36,89% 1
Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i 
kommunens verksamheter 24 23,30% 3
Beakta klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen 
avseende erosion/skred, vatten- och elförsörjning 37 35,92% 2
Annat 4 3,88%
Totalt antal svar 103

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Minska transporterna inom kommunen och öka andelen förnyelsebar energi/bränsle. 

Minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter. Beakta 
klimatrelaterade risker i samhällsplaneringen avseende erosion/skred, vatten- och 
elförsörjning.

 Det är viktigt att beakta de klimatrelaterade riskerna (men detta är en konsekvens av 
klimatförändringarna, och inte något som bekämpar dem). Därför Minska transporterna/till 
från kommunen samt öka andelen förnybar energi/bränsle.

 Sluta tjata om ekologisk mat. Är inte alltid så bra som många tror. Närproducerat ja!
 Minska behov av bil, färja kollektivtrafik.

Vad kan du prioritera avseende Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Fundera på var semestern förläggs 37 37,00% Fundera på var 
semestern förläggs

Äta mindre andel kött 33 33,00% Äta mindre andel kött

Odla mer i trädgård/på balkong 18 18,00% Odla mer i trädgård/på 
balkong

Annat 12 12,00% Annat
Totalt antal svar 100

Några synpunkter som lyfts fram under annat var;
 Solceller, elbil, minska matsvinn, spara på vatten, spara på utsläpp.
 Plocka upp skräp o inte slänga i naturen.
 Sluta åka bil, men det blir svårt.
 Verka för bättre utbildning.
 Minska min konsumtion av prylar, minska plastanvändning, minska matsvinnet, dra ner på 

elförbrukningen och vattenförbrukningen.
 Eftersom jag redan är vegetarian, odlar mycket mat i trädgården och åker mest tåg på 

semestern måste svaret bli egen elproduktion med solceller eller något motsvarande.
 Minska min egen påverkan i allt från transporter, mat, konsumtion mm.
 Sortering av matavfall till biogas och biogödsel.

426



Sammanställning
2019-09-23

Änr KS 2018/101.212 
39 av 41

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna?

0 2 4 6 8 10 12

annat...
ekologisk mat

vegetariskt
mindre kött

tillagning mat skola, matsvinn
kollektivtrafik,  gratis bussar, lokaltrafik öarna, vägar

båtpendling, elbåtar
energikällor, ej värmekraftverk, fossilfritt, förnybara energi

cykelställ, GC, cykling
laddstationer

transporter, mindre transportbehov, samtransporter, trafik,...
kärnkraft

skräp, papperskorgar, avfall, återanvändning, engångsart
plast hav o trafik

båtbottenfärg
bygga hållbart, infrastruktur nybyggnation

bostäder energiförbrukn, drift, färre/mindre bostäder,...
hemsemester

lokala arbetsplatser
solpaneler

grönområden, natur
avlopp, reningsverk

konsumtion
klimat, livsstil, konkreta verktyg, klimatforskning

miljökrav upphandling
action, engagemang

Mål 14 – Hav och marina resurser
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera stad avseende Mål 14 Hav och marina resurser?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Utbyggnad av reningsverket 47 54,02% 1
Godkända enskilda avlopp 16 18,39% 2
Hantering av dagvatten (regnvatten från bl.a. gator) på 
land 15 17,24% 3
Annat 9 10,34%
Totalt antal svar 87

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Hopptorn.
 Fler flytande båt tömningsstationer som förenklar tömningen av båttoaletter. Därefter 

utbyggnad av reningsverket i kombination med hantering av dagvatten (tvådelat system, där 
dagvattnet också renas innan det hamnar i Östersjön med tanke på de korta avstånden från 
bildande av dagvatten till recipient).

 Påverka båttrafik som passerar. Låt inte båtar passera kommunen om de inte uppfyller vissa 
krav, utsläpp i luft o hav, invasiva arter.

 Se över kommunens  reningsverk och minska dess bräddningar. Lägg inte massa energi på 
enskilda avlopp som mynnar långt från vattnet.. Informera om vad man inte får slänga i 
toaletten, tex tops och läkemedel.
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 Sponsring av båtklubbarnas miljösatsningar. Medverka/samverka till avloppstömning och 
spolplattor, enligt Täbymodellen.

Vad kan du prioritera avseende Mål 14 Hav och marina resurser?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Inte tömma båttoaletten i havet 19 21,84% 2
Spara på vatten generellt 48 55,17% 1
Ta hand om dagvattnet på egen tomt/fastighet 14 16,09% 3
Annat 6 6,90%
Totalt antal svar 87

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Låt bli att bredda, dvs. Sluta släppa ut skiten i havet. Bygg ordentligt kapacitet på 

reningsverken. Båt-toa är en helt obetydlig del av fekalieutsläppen jämfört med otillräcklig 
kapacitet i reningsverken.

 Inte kissa i vattnet.
 Engagera mig mer.
 Plocka skräp så att det inte hamnar i havet.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 14 Hav och marina resurser?

0 2 4 6 8 10 12

annat (hopptorn, allt, ej pooler, fint)
båttoaletttömning, septitank

avlopp, reningsverk, läkemedelsrester
enskilda avlopp

dagvatten
information, marin forskning, smaverkan mellankommunalt

utsläpp näringsämnen, belastn näringsämnen
återskapa vårmarker

strandskydd, ej exploatering, kajer
båtbottenfärger, kemikaliehantering, lokalt förbud, spolplats,...

bränsleläckage, dumpade båtar, elbåtar
vattenkvalitet

båtpool, båtuthyrning
båtägar ansvar

sponsring/stöd båtklubbar o macker 
skräp

ökade resurser
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Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Vad tycker du Vaxholms stad bör prioritera avseende Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald? 
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Planera och skapa attraktiva grönområden/parker med hög 
kvalitet för boende, verksamhetsutövare och besökare 16 23,88% 3
Förbättra livsmiljön för arter och ekosystem och därmed 
ekosystemtjänster i kommunens grönområden 32 47,76% 1
Förbättra vattenkvaliteten och livsmiljöerna för de 
vattenlevande arterna 18 26,87% 2
Annat 1 1,49%
Totalt antal svar 67

Ingen relevant synpunkt har lämnats under annat.

Vad kan du prioritera avseende Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald?
Endast ett svarsalternativ

Svarsalternativ Antal Andel Prioritetsordning

Skapa och utveckla en trädgård för biologisk mångfald 34 50,75% 1
Minska bekämpningsmedel i trädgård och blomkrukor 8 11,94% 3
Undvika ”utsläpp” i vatten 22 32,84% 2
Annat 3 4,48%
Totalt antal svar 67

Några synpunkter som lyfts fram under annat var; 
 Gör allt jag kan.
 Genom att efterfråga och konsumera nära och anständigt producerade varor och tjänster.
 Jag har ingen trädgård och använder inga bekämpningsmedel. Jag spolar inte ned något 

otillåtet i avloppet.

Vad tycker du ska förbättras i Vaxholm avseende Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald? 

0 2 4 6 8 10 12

annat (allt, matsvinn, avfallskvarnar)
biologisk mångfald,  pollineringsplan, invasiva arter,...

grönområden, natur rekreation
anlägga o sköta parker, trygghet, socialt

odling, pollinerarväxter, insektshotell, bikupor
ängar, vägkanter, ej gräsklippning, sommarbete, rensa...

spridningskorridorer
träd, orörd skog, avskogning

vattenrening, våtmarker, fiskodling, avlopp ej...
gifter, plast, skräp, läkemedelsrester,...

information, engagemang, projekt, miljötänk politiker,...
närturism, tillgänglighet natur- o kulturmiljö

goda exempel
bevara grönytor, bygg ej, markförstöring, ej höga hus
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Sammanställning 

Under våren och sommaren 2019 har ett antal dialogaktiviteter med medborgare, 
kommunmedlemmar och folkvalda genomförts av Vaxholms stad, kopplade till framtagandet av en 
ny översiktsplan (Vaxholm 2040) samt en Hållbarhetsstrategi för kommunen.  

En av dialogaktiviteterna var ett möte med mötestekniken Open Space Technology. Inbjudan 
sändes ut som ett ODR-utskick till alla hushåll i kommunen, anslogs på alla kommunens 
anslagstavlor, annonserades på kommunens hemsida samt spreds genom kommunens 
Facebook-sida. Mötet genomfördes under kvällen 10 juni klockan 17.30-21.00 i Kronängsskolans
matsal. Förtäring och en extern mötesledare fanns på plats under kvällen.  

Rubriken på mötet var: ”Ett hållbart Vaxholm 2040 – Vad är viktigt? Hur kommer vi dit? – 
Möjligheter & utmaningar.” 

Upplevelsen av mötet var starkt positiv, det kom till många givande diskussioner och 
dokumenterades en stor mängd goda idéer för ett hållbart Vaxholm! Det var upplyftande att vid 
mötets avslutning höra att så många av deltagarna hade haft en positiv upplevelse av kvällen och 
dess metod. 

Lärdomar som vi tar med oss i allt fortsatt arbete är att givande samtal tar tid och att många är 
väldigt engagerade i frågor som gäller kommunens hållbara framtid. En negativ detalj var att vi inte 
lyckades locka så stor grupp av deltagare i åldersspannet 25-45 till mötet.  

Vi är tacksamma för allt engagemang från alla deltagare under kvällen! 

Återkoppling från mötet 10 juni sker via den här dokumentationen, innehållandes ämnesgrup-
perade rapporter och löpsedlar från mötet. Detta material med många kloka tankar och idéer
kommer vara ett, av flera, underlag som kommer att analyseras och utgöra input i arbetet med 
Hållbarhetsstrategin och ny översiktsplan.  

Arbete med Hållbarhetsstrategin kommer att ske under 2019 för att komma ut på en remissrunda 
under våren 2020. Översiktsplanen har i sin tidplan att samråd med allmänheten kommer att hållas 
under sommaren 2020. Läs gärna mer om båda projekten på www.vaxholm.se/2040 

Bilagor (löpsedlar och rapporter) 
Bilagorna (rapporter och löpsedlar från mötet 10 juni) har ämnesgrupperats enligt rubriker nedan: 

 Transparens, dialog och demokrati

 Varsam/eftertänksam samhällsplanering

 Transporter

 Samhällsutveckling med människan i centrum

 Samhällsutveckling ur ett ekologiskt perspektiv

 Skärgårdsliv och kulturhistoria

2 
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Dokumentation och resultat 

Den 10 juni samlades ett 50-tal personer som hade hörsammat inbjudan till Medborgardialog för att 
ge sina synpunkter och tankar för Ett hållbart Vaxholm 2040. Madeleine  Larsson hälsade alla 
välkomna och lämnade därefter över till Eva P Svensson som introducerade formen Open Space 
Technology. 

Vi började med en ”tom agenda” och inom tjugo minuter hade deltagarna fyllt agendan med ett 
intressant innehåll samt organiserat resten av kvällens arbete. Sammanlagt togs 27 ämnen upp på 
agendan och när marknadsplatsen öppnades valde deltagarna att slå samman en del ämnen och en 
del ”fjärilsdiskussioner” kom också till. Totalt skrevs 21 rapporter och löpsedlar .

Under tre arbetspass självorganiserade sedan deltagarna sig i grupper utefter intresse för frågorna 
på agendan samt dokumenterade sina samtal i de rapporter och löpsedlar som återfinns som bilagor 
till detta dokument.  

Mötesformen 
Konferensen genomfördes i form av ett Open Space-möte. Upphovsmannen till metoden är 
Harrison Owen som kort förklarar metoden: ”Sit in a circle, open the market place, go to work”. 
Formen ger möjlighet att samtala om de ämnen som du har energi att samtala om tillsammans med 
de personer som du önskar samtala med. Tillsammans skapar deltagarna agendan, en så kallad 
marknadsplats. Deltagarna väljer ämne utifrån intresse och deltar i de diskussioner där de känner att 
de lär eller kan bidra. Samtalen dokumenteras i rapporter av deltagarna själva.  

De fyra principerna som gäller för mötet är: 

ü Vilka som än kommer är rätt personer 
ü Vad som än händer är det enda som kan hända 
ü När det än börjar är det rätt tid 
ü När det än är slut så är det slut 

Principerna kombineras med lagen om de två fötterna/lagen om rörlighet som ger deltagarna 
möjlighet att själva ansvara för att befinna sig i sammanhang där de känner att de bidrar eller lär. Av 
respekt för dig själv och andra uppmanas du att följa lagen och de möjligheter den låter dig skapa. 
Låt dina fötter ta ansvar för att ta dig till ämnen där du har din passion. Dessa riktlinjer är menade 
att skapa förutsättningar för en öppen och kreativ dialog.  

Agendan 
Följande ämnen togs upp på agendan: 

1. Kulturmiljö
2. Tystnadskulturen i Politiken
3. Hållbara transporter (personresor och gods
4. Idrott och friluftsliv 
5. Norrbergsskolan – det tar 50 år vid rivning att hamna i dagens utsläpp

6. Stadsbyggnadsplanering 
7. Kommunikation
8. Miljö-och klimat i Vaxholm 
9. Vaxholm – mer systemoberoende (=Trygghet)
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10. Skapa skärgårdskultur 
11. Demokrati
12. Jämlikhet 
13. Utveckla barnstaden Vaxholm 
14. Inte bli som Hammarby sjöstad, skolor inte baracker bygg inte på Rindö så att

trafiken med färjan inte fungerar, infrastruktur, avloppsfrågan.
15. Vitsippan 
16. Biltrafik & Parkering
17. Ö-ansvariga politiker i styret
18. Leva och Bo
19. Vaxholms historia
20. Äldreomsorgen – kompetensförsörjning 
21. Varsam exploatering och omhändertagande av grönområden
22. Hur vi ska minska vår klimatpåverkan
23. Näringslivsutveckling
24. Hur leva, bo, arbeta, konsumera lokalt? (=Levande samhälle)
25. Gestaltning av Vaxholm
26. Digitalisering interaktiva med boende och besökare 
27. Turismen

Avslutning
Som avslutning reflekterade vi tillsammans över dagens övning och Open Space Technology som 
metod samt hur det var att arbeta tillsammans i Open Space med tanke på faktorer som ledarskap, 
vision, gemenskap och organisation. När syftet är klart och ledarskapet visar vägen ges möjlighet till  
visioner och idéer att växa fram, då formas en gemenskap och arbetet organiseras utan större 
problem. Deltagarna tackade för en härlig dag tillsamman med kreativitet och engagemang. Vill ni 
veta mer om metoden kan ni bl a titta in på Evas hemsida www.epshumaninvest.se Boken Open 
Space Technology A User’s Guide av Harrison Owen är naturligtvis också en ovärderlig källa. 

Göteborg den 15 juni 2019 
EPS Human Invest AB 

Eva P Svensson 

Rapporter & löpsedlar 

Se bilagor 

Av agendans 27 ämnen på marknadsplatsen valde deltagarna att slå samman en del ämnen och en 
del ämnen fick inga deltagare. Totalt skrevs 21 rapporter och löpsedlar .
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TRANSPARENS, 
DIALOG & DEMOKRATI

Digitalisering

Demokrati

Bryt tystnadskulturen

Örepresentanter i styret

Avänd open space-konceptet i medborgardialog
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VARSAM/EFTERTÄNKSAM
SAMHÄLLSPLANERING 

Varsam exploatering och omhändertagande 
av grönområden

Vitsippan

Stadsbyggnadsplanering
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TRANSPORTER 

Hållbara transporter - personresor och gods

Biltrafik och parkering

Kommunikation
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SAMHÄLLSUTVECKLING MED
MÄNNISKAN I CENTRUM

Hur bo, leva, arbeta, konsumera lokalt 
  - för ett levande samhälle

Idrott- och friluftsliv

Jämlikhet

Äldreomsorg

Utveckla barnstaden Vaxholm
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12. Utveckla barnstaden Vaxholm    
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SAMHÄLLSUTVECKLING UR 
ETT EKOLOGISKT PERSPEKTIV

Miljö och klimat i Vaxholm

Hur minskar vi vår klimatpåverkan?
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SKÄRGÅRDSLIV 
OCH KULTURHISTORIA

Utveckla/skapa skärgårdskultur

Kulturhistoria

Historia

475



476



477



478



479



480



481



 
 
 

 

 

Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08‐541 708 00

Fax: 08‐541 331 74 

E‐post: 2040@vaxholm.se

Webb: www.vaxholm.se/2040 

Org nr: 212000‐2908

Plusgiro: 5302‐9435 

 

Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Edholma 

Plats och tid:  Edholma brygga, 13 augusti 2019, kl. 11:00‐17:30 
Antal besökare:  15 personer 
 

Favoritplats 
1. Kvarnen, plats för midsommarfirande 

6. Badviken, strand och simskola 

8. Båtbryggan, bra ställe att fiska 

Hemma hos oss  

Flickas favoritplats hemma hos kompis med pool 

9. Bets holme, värdefull allmänning och naturområde med djurliv 

10. Fort  

11. Tallhed, värdefullt naturområde, djurliv 

12. Gamla ekar, värdefull natur, djurliv 

Plats att förbättra 
4. Bättre sand, bättre brygga 

5. Snygga till runt fortet 

7. Behåll båtklubb och parkeringsplatser, förläng arvodet. Viktigt för många på ön att kunna parkera här 
för att ta sig till ön. Att bara kunna stå i ett dygn är en dålig lösning.  

Otrygg plats 
2. Båtklubb, stöld av motorer och båtar, brist på parkering 

3. Trappor på vägen, svåra att se när man cyklar, farligt 

Generella kommentarer 
Önskar bättre kommunikation från kommunen om planerade projekt. 

Större frihet i detaljplan (ex. takvinklar) och mer rättvis behandling av byggärenden. 

Ta bort bussar från Vaxholms centrum. 

Ordna en båtlinje med taxibåt mellan Stegesund, Edholma, Hästholmen/Vikingsborg.  

Gör det enklare att komma hem till Edholma på kvällen, fler skulle kunna bo här permanent då.  
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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08‐541 708 00

Fax: 08‐541 331 74 

E‐post: 2040@vaxholm.se

Webb: www.vaxholm.se/2040 

Org nr: 212000‐2908

Plusgiro: 5302‐9435 

 

Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Granholmen och Edlunda 

Plats och tid:  Granholmens brygga samt Edlunda brygga, 16 augusti 2019, kl. 09:30‐16:30 
Antal besökare:  15‐20 personer 
 

Favoritplats 

‐ 

Plats att förbättra 
‐ 

Otrygg plats 
‐ 

Generella kommentarer 
Många tar sig till ön med Vaxholmsbåt, det kräver mycket planering att sköta hus här eftersom det är 
svårt med transporter, hantverkare m.m. Några handlar på Lidingö, andra jobbpendlar från stan och 
handlar där.  

Det finns inga allmänningar på ön, ibland kommer turister med båten som går in på tomter och inte vet 
vad de ska göra på ön.   
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Kullö 

Plats och tid:  Vid Söderkulla förskola, 22 augusti 2019, kl. 14:00‐17:00 
Antal besökare:  Ca 40 personer 
 

Favoritplats 
1‐3.   Stranden 

4.   Stranden, det öppna området intill, strandpromenaden. 

5.   Grillplatsen, stor fin sten 

6.   Båtbryggan, för det är så roligt att åka båt! Och så kan man bada från bryggan.  

7.   Strandområdet 

8.  Naturbadplatsen 

9.  Skogen. Promenader med familjen.  

10.  Komma nära kossor.  

11.  Naturområdet med stigar.  

12 & 13.   Hemma 

14.   Lilla skogen. Fin skog, plocka blåbär, bygga kojor, leka kurragömma. Mycket 
  mygg och rådjur.  

15.  Skogen, kul berg att leka på. 

16.  Båtbryggan och båtplatser. Gärna fler båtplatser, här eller vid den andra bryggan. 

17.   Gör cykelväg från Vaxholm till Täby. 

Plats att förbättra 
1.   Bygga bastu. Tyvärr finns byggrätt för bastu i gällande plan på vår fina  

  grillplats. Bättre läge vid teknikbod. Bygge bör innehålla toalett för strandens 
  badgäster att nyttja.     

2.  Slingrande träspång i vassen för promenad. Gärna en fortsättning ut i vattnet som kan 
fungera som plats för ungdomar m fl. Inspiration Hammarby sjöstads träbryggor.   

3.  Bättre plats för placering av bastu. Bra med avskildhet från barnstranden.  

4.  Karta mitt i skogen, ifall man går vilse och behöver hitta ut.  

5.  Trottoar längs hela Norrkullavägen. 

6.  Fartgupp vid gatans (Söderkullavägen) sväng, för att sänka hastighet förbi förskola.  

7.  Skolskjuts till Vaxön! Här samlas alla ett visst klockslag och får skjuts till Söder‐
  fjärdsskolan.  

8A & B.   Trädgårdsavfall och skräp slängs här. Röj upp och utöka återvinning.  

9.  Olovlig båtuppställning av många som inte bor på Kullö.  

10.  Utöka återvinningen. Mer kapacitet för trädgårdsavfall! 

11.  Entrén till Kullö kunde bli mycket trevligare! 
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12.  Bra plats för en närlivsbutik. 

13.  Röj sly för att förbättra sikten vid vänstersväng från Kullön.  

14.  Röj kontinuerligt bort den invasiva arten parkslide, som snabbt växer upp. 

15.  Bygg fritids! Eller skola. 

Otrygg plats 
1.  Läskigt att gå/cykla längs gatan (Norrkullavägen) med barn då ingen trottoar finns och 

stora bilar håller hög fart.  

2.  Bilar håller hög hastighet. Många barn rör sig över gatan och i närheten.  

3.  Farligt med smitväg från skogen över stora vägen.  

4.  Saknar övergångsställe för busspendlare från Kullö som går eller cyklar till Engarn. Farligt 
och otryggt idag. 

Generella kommentarer 
Svårt att hitta rätt väg in i kommunen med t ex synpunkter/önskemål om upprustning av förskolegård. 
Enkla åtgärder för stort mervärde, men tyvärr krånglig administration! 

Önskar en plats för ungdomar att hänga på på Kullön. Behövs verkligen! 

Mer mountainbikestigar på Bogesundslandet.  

Bra område för stadsutveckling längs väg 274, som visas i gällande öp från 2013.  

Önskar att det fanns en segelklubb i Vaxholm som anordnade möjligheter klubbsegling året om (inte 
bara sommarkurser för barn).  

Pendlingsbåt från bryggan vid Söderfjärdsskolan. Skulle vara toppen för alla föräldrar som lämnar barn 
på skolan på morgonen och ska in till stan! Perfekt grej att marknadsföra Vaxholm med.  
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Ramsö 

Plats och tid:  Ramsöbergs brygga samt Ramsö brygga, 15 augusti 2019, kl. 10:30‐17:30 
Antal besökare:  19 personer 
 

Favoritplats 
1, 6. Stranden 

2. Fotbollsplan med fotbollsskola på sommaren. Även helikopterlandningsplats. 

3. Dansbanan, festplats uppe på backe i skogen.  

4. Bouleplan (årlig turnering i juli), fotbollsplan, bordtennis. Område som tomtägarföreningen planerar 
att köpa från privat markägare. Helikopterlandningsplats. 

5, 7. Badberget. Badplats sedan gammalt, fina stora klippor.  

Plats att förbättra 
‐ 

Otrygg plats 
8. Okänd verksamhet i gamla Länkarna‐huset. Verksamheten där (rehab av något slag) borde engagera 
sig mer i öns gemensamma göromål/evenemang/förening. 

Generella kommentarer 
Toppen att Roslagsvatten har grovsopshämtning 2 gg/året, men önskemål att grovsopor hämtas även på 
sommaren, då många endast är sommarboende.  

Önskemål om fler fraktioner på återvinning.  

Sopcontainern luktar mycket på sommaren, det är inte särskilt trevligt. Går det att finna annan lösning 
för förvaring av sopor alt. synkronisera bättre med Roslagsvattens hämtning är det bra.  

Önskemål om att skapa fler bilparkeringsplatser för boende på Ramsö vid Vegabryggan på Rindö.  
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Resarö 

Plats och tid:  Mittemot Ica, 21 augusti 2019, kl. 13:00‐17:00 
Antal besökare:  30‐40 personer 
 

Favoritplats 
1. Badbryggan vid koloniområdet  
2. Skogsområdet Killingen. Vackert. 
3. Badviken, badplats. 
4. Badviken, badplats. 
5. Den branta backen på skolgården. 
6. Bra med affär och skola samlat.  
7. Lekplatsen vid Bygdegården 
8. Båtbryggor 
9. Tennisbanan och paviljongen. 
10.  Badbryggan 
11.  Badbryggan 
12.  Utsikten långt ut mot skärgården. 
13.  Isterberget 

Plats att förbättra 
1. Bättre tajmade bussbyten för skolbarn, så att ingen liftar.  
2. Elljusspår och plats för annan rekreation.  
3. Belysning i gångtunnel 
4. Hopptorn för bad. För att undvika hopp från Vaxholmsbron! 
5. Gräsplan 
6. Gräsplan 
7. Pumptrack för cykel.  
8. Bygg cykelväg! 

Otrygg plats 
‐ 

Generella kommentarer 
Det skulle behövas fler lekplatser på Resarö! 

Dela upp kommunala arrangemang så att fler kan äga rum på Resarö. Många av kommunens invånare 
bor på Resarö.  

På Resarö 2040 finns ett större Ica, större kapell och kanske lite lägenheter.  

År 2040 finns det bättre möjligheter till att utöva motion, både spontan och organiserad.  

På Resarö år 2040 finns bara elbilar, småhus och mer skog. 
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Rindöbaden 

Plats och tid:  Rindöbadens badplats, 26 augusti 2019, kl. 14:00‐17:30 
Antal besökare:  10 personer 
 

Favoritplats 
1. Badplatsen Rindöbaden 
2. Vattentornet i Rindö hamn. Så vackert! Viktigt att underhålla.  

Plats att förbättra 
3. GC‐väg längs hela huvudvägen, tvärs över ön. Bygg sista biten! 
4. Förbättra och renovera Gamla biblioteket i Rindö hamn‐området. Starta fritidsverksamhet för barn 

(närmare skolan än dagens fritids i Gamla skolan) i kommunens regi i huset. Ge även möjlighet att 

använda som samlingslokal och för utställningar. 

5. Ge möjlighet att starta verksamhet eller gör bostäder i det gamla vattentornet i Rindö hamn.  

6.  Militärvägen borde vara kommunal! Vägen leder till idrottsplats, badplats och kommunal båtbrygga, 

viktiga målpunkter om kommunen vill arbeta för invånares hälsa.  

7. Bygg ett utegym och ett område som uppmuntrar barn att röra på sig vid idrottsplatsen vid 

Militärvägen.  

Otrygg plats 
8. Oskar Fredriksborgsvägen/Rindövägen, bilar och lastbilar kör med hög hastighet. Farligt att gå eller 

vänta på bussen här. Tänker särskilt på barn.  

Generella kommentarer 
Området Rindöbaden har en bra mix av fritidsboende och fastboende. Det är en trygghet att det finns 
närvaro året runt och en möjlighet att be folk om hjälp.  

Gör cykelväg längs hela Rindövägen‐Oskar Fredriksborgsvägen (ingen annan sträckning), från färjeläge 
till färjeläge. Värmdö kommer att bygga ut gc‐väg till färjeläget, även det är Trafikverkets väg. Kolla hur 
de har gjort och agera på samma sätt.  

Håll nere exploateringen på ön, till dess att färjekapaciteten (åt båda håll) och kollektivtrafiktäthet har 
utökats. Även trafikåtgärder för framkomlighet på Vaxön måste fixas.  

Öka färjetäthet till Värmdö plus bygg cykelväg. Det kommer att vara ett sätt att locka elever från 
värmdösidan till ny skola i Rindö hamn. 

Gör detaljplaner mer detaljerade när det gäller gestaltning av nya byggnader samt varsamhet vad gäller 
befintliga. Tänker särskilt på takform, fönster och balkonger mm. Ny bebyggelse ska anpassas till platsen 
och ta upp från befintlig bebyggelse i närheten eller på ön. Nybyggda kvarter inom Rindö hamn är dåliga 
exempel.  
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Skarpö 

Plats och tid:  Tennisparken, 26 augusti 2019, kl. 10:00‐13:00 
Antal besökare:  15 personer 
 

Favoritplats 
1. Vaxholmsbåten till och från stan. Man blir lugn av att färdas med båten och man kan fika. Gärna fler 

turer, senare på kvällar.  

2. Tennisparken 
3. Väntkuren på bryggan är ett bra exempel på att bygga nytt i gammal stil på ön.  

Plats att förbättra 
4. Bron och vägen. 
5. Skolskjutsandet. Det borde finnas en tur för alla barn på Skarpö, en tid, som startar längst bort och 

hämtar alla. Enkel och fin lösning, utan orättvisor och ökad trafik med taxibilar. 

6. Fler bilparkeringsplatser vid färjeläget. 
7. Laga hål i bron. Kontrollera bärigheten.  
8. Fler turer med Vaxholmsbåten. 

9. Blixtlåsprincipen (mellan bilar från Skarpö och Rindö) borde kunna tillämpas vid påfart på färjan.  

Otrygg plats 
‐ 

Generella kommentarer 
Det är som att bo på landet, men att ha nära till civilisationen. Ingen belysning är bra för skärgårds‐ och 
bo‐på‐landet‐känslan. 

Fastighetsägarföreningen (Skarpöborgs Fastighetsägareförening) äger och sköter om Tennisparken, 
tennisbanan och några andra markområden på ön.  

Skarpö Vänner, en förening som ansvarar för mys, gamman och trivsel på ön. Ofta på 
Fastighetsägarföreningens mark.  

Det finns även en vägförening. Eller flera, för olika delar av ön. Bra att det överlag inte är asfalterade 
gator, ingen belysning etc. Men fastboende behöver viss service, som buss, VA etc.  

Bra att bebyggelse och miljöer inte är så fixade och enahanda. Det är härligt med den anspråkslöshet 
som finns, det bidrar till min skärgårdskänsla på ön.  

Det är ok att huvudvägen på ön är asfalterad. Vägföreningen behöver dock hjälp med underhåll! 

Ny bebyggelse borde anpassas genom att plocka upp gestaltning från öns befintliga äldre bebyggelse, 
krav på kvalitet.  
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Stegesund 

Plats och tid: Stegesunds brygga samt Vikingsborgs brygga, 14 augusti 2019, kl. 11:00-16:30 
Antal besökare: 7 personer 
 

Favoritplats 

 Utsiktsplatsen 

 Fårängen 

 Hemma 

 Hemma 

Plats att förbättra 
- 

Otrygg plats 
- 

Generella kommentarer 
- 
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Tynningö 

Plats och tid:  Bygdegården samt Höganäs torg, 23 augusti 2019, kl. 09:45‐16:30 
Antal besökare:  Ca 30 personer 
 

Favoritplats 
‐ 

Plats att förbättra 
1. Rensa förbindelsen mellan Maren‐sjöarna. För att ha fortsatt bra vattenkvalitet. 

2. Mer frekventa turer (året runt) med Vaxholmsbåt till Vaxön, för att barn och ungdomar ska kunna 
delta i fritidsaktiviteter i kommunen. 

3. Bygg ut vattenledningar från Karlsudd till Norra Tynningö. Ställ krav på ordentliga egna 
reningsanläggningar vid anslutning. Ett bra och effektivt sätt att få bättre vattenkvalitet till denna del av 
ön, än att vänta på fullständig VA‐utbyggnad med start tidigast 2030‐2040… 

4. Bilfärja till Vaxön. 

Otrygg plats 
‐ 

Generella kommentarer 
Önskemål att kommunen tar initiativ till och leder dialogträffar om näringsliv per ö. Eller tematiska 
träffar för kommunens verksamheter, för t ex varvsverksamheter etc som ofta är betydande för 
näringslivet på öarna.  

Många frågor om VA till ön. Många tar upp den dåliga vattenkvaliteten (saltvatteninträngning) och 
pekar på att ökat antal fastboende inte förstår att man måste spara på vattnet.  
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Minnesanteckningar från öppet hus-möte, 2019 

Tynningö 

Plats och tid: Bygdegården 4 april 2019, kl. 09:45-16:30 
Antal besökare: Ca 70-80 personer 
 

Favoritplats 
1. FOTBOLLSPLAN, MIDSOMMARFIRANDE 
2. FIN RAVIN I SKOGEN 
3. HELA SJÖN MAREN 
4. HÖJDEN OCH UTSIKTEN, FORNELDAR 
5. STALLET 
6. OTROLIGT FINT OMRÅDE MED GAMLA EKAR OCH OFTA DIMMA, FIN VY NER ÖVER SJÖN 
7. UTSIKTSBERGET 
8. BRYGGAN LÄNGST UT ÄR ALLMÄN, BAD OCH UTSIKT 
9. MIDSOMMARFIRANDE 
10. BYGDEGÅRDEN 
11. HÖGANÄS 
12. PLATS VID MAREN 
13. BADPLATSEN VID MAREN 
14. MAGISK SOLNEDGÅNG VÅR OCH SOMMAR. UNDERBART STÄLLE FÖR SIMSKOLAN. 
15. MAGISK SOLNEDGÅNG I BÖRJAN PÅ HÖSTEN. 
16. VIKTIG PLATS FÖR BARNEN. 
17. EN AV DE FÅ STRÄNDER PÅ ÖN SOM LIGGER VID HAVET. 
18. NATUROMRÅDE MED VÄRDEFULL NATUR. 
19. ALLMÄNT TILLGÄNGLIG STRAND, VÄRD ATT BEVARA. 
20. ALLMÄNT TILLGÄNGLIG STRAND, VÄRD ATT BEVARA. 
21. ALLMÄNT TILLGÄNGLIG STRAND, VÄRD ATT BEVARA. 
22. ALLMÄNT TILLGÄNGLIG STRAND, VÄRD ATT BEVARA. 

Plats att förbättra 
5. BÄTTRE BADMÖJLIGHETER OM BOTTEN GJORDES I ORDNING MED T EX EN MATTA OCH SAND. 
6. MUDDRA SUNDET MELLAN SJÖARNA FÖR ATT ÖKA CIRKULATION OCH BEHÅLLA GOD 

VATTENKVALITET. 
7. SÄKERSTÄLL VATTENKVALITET I HELA MAREN. 
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Otrygg plats 
1. OTRYGGHET I TRAFIKEN I KURVAN NER TILL BRYGGAN/FÄRJAN 

Generella kommentarer 
Trevliga samtal fördes där många till en början tyckte att hela ön skulle vara en stor grön klisteretikett 
(favoritplats). Många valde sitt hem som favoritplats, men även gemensamma platser som uppskattade 
badplatser, stall samt platser för gemensamma aktiviteter som bygdegården, idrott och 
midsommarfirande. Även möjlighet att röra sig i naturen och nå fina platser med naturupplevelser eller 
utsikt märktes ut.  

Plats för förbättringar var knutna till vatten och bad; en att muddra sundet mellan sjöarna (Maren) så 
att vattnet kan cirkulera bättre för bra vattenkvalitet även i framtiden samt att förbättra botten vid den 
uppskattade badplatsen Soludden.  

Otrygga platser finns inte på ön enligt många; mörkret är mysigt och den sociala gemenskapen borgar 
för trygghet. Dock fanns en otrygg kurva på Tynningövägen ner mot färjeläget. Många nämnde även att 
det är otryggt att gå längs öns smala bilvägar p g a motorfordons höga hastigheter, samtidigt som många 
värnar om skärgårdskänslan med smala vägar utan belysning.  

Övriga önskemål handlar om att möjlighet att starta caféverksamhet, vatten och avlopp, bygglov, 
möjlighet till arvskifte av större fastigheter, möjlighet för djurhållning, synpunkter för dispens från 
strandskydd, möjlighet till en typ av ö-kort i kollektivtrafiken som ger rabatt på båtresor till Vaxholm 
samt att Schenker/DHL inte levererar till Tynningö.  
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Minnesanteckningar från cykelturné, 2019 

Vaxön 

Plats och tid:  Lägret, 20 augusti 2019, kl. 13:00‐17:00 
Antal besökare:  Ca 40 personer 
 

Favoritplats 
1. Kastellet 

2. Söderhamnsplan, frukt‐ och grönsaksförsäljningen. 

3. Finns och syns mycket båtar. 

4. Rådhustorget 

5. Rådhustorget. Så fint torg med fina proportioner, bra och lagom möblerat.  

6. Schacket på Rådhustorget. 

7. Batteriparken/Kullarna.  

8. Batteriparken        

9. Norrhamnen, mysig miljö och bra att kunna lägga till tillfälligt med båt för att gå till konsum etc. 

10.  Hembygdsgården 

11. Officersparken, fin park nära för boende i centrum. Grönska och stora träd. Lek både sommar och 

vinter. Jättebra pulkaåkning! 

12. Lägret, bra för att kunna springa fort. 
13. Parkgrillen  
14. Lekplatsen, ”Gula parken”. 
15. Vaxö skola  
16. Norrberget, utsikt 
17. Promenadstråk genom skogen. 

18. Hemligt ställe i skogen. 

19‐22. Idrottsplatsen       
23. Enhörningscirkus, leka, båtar. 
 Grön plupp i bostadsområde; Hemma 

24. Kanotklubben  
25‐27. Stranden                      
28. Utegymmet 

29. Utegymmet 

30. Grillplatsen på Eriksö. 
31. Ridskolan Bogesund. 
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Plats att förbättra 
1. Bättre och roligare möblerad gågata (Hamngatan), plus längre säsong gågata, från påsk och hela 

september ut.  

2. Solstolar i Batteriparken, rejäla och fasta i trä. 

3. Bättre belysning, samt ta hand om träden.  

4. Bättre tillsyn på hus som står och förfaller, gör föreläggande om skötsel. 

5. Ta hand om taket på Hembygdsgården.  

6. Längre sträcka gågata, eller åtminstone gångfartsgata, bort till biblioteket. 

7. Ordna cykelparkeringar på en bilplats vid entrén till biblioteket.  

8. Gör gångfartsgata längs Hamngatan från Söderhamnsplan och fortsätt bort till korsningen med 

Trädgårdsgatan. Tillåt att cykla i båda riktningarna hela sträckan! 

9. Nya skyltar i officersparken är för höga för barn, dessutom placerade mitt för pulkabacken. Kanske 

skulle dikterna även vara på engelska för turister. 

10. Tråkigt att lianen har tagits bort, den uppskattades av många, både barn, ungdomar och faktiskt 

också vuxna! Sätt upp en ny som ersättning för gamla. 

11. Repgungan/lianen i trädet vid backen är rolig, sätt upp en ny! 
12. Anlägg ett utegym. 

13. Modernisera biografen. 

14. Basketplan där det var skejtpark på Lägret. Kul med en aktivitet för alla i parken!  

15. Gör en trädgård man kan springa i på Lägret. 

16. Cykelverkstad 
17. Minst två döda almar i höjd med Vaxö skola.  

18. Lägret är en trevlig park i centrala Vaxholm, men med potential att förbättras. Perfekt att 

uppgradera parken till en stadspark med roliga och trevliga platser för såväl unga som gamla.  

19. Trädkronor skymmer.  

20. Mer fritidsverksamhet i Storstugan.  

21. Roligt ställe att leka, ersätt gamla skolgården vid rivning.  

22. Mer färg i Röda parken/Ullbergska parken!  

23. För smal gång‐ och cykelbana längs nybyggda hus. Många promenerar och cyklar här. Man kan inte 

mötas på ett säkert sätt, särskilt inte vid nya busskuren och uppsatta stolpar.   

24. Grindarna i cykelvägen vid Kyrkogården hindrar cyklister att cykla där. Syftet torde ha varit att 
stoppa bilar från att köra – det räcker med en pinne i mitten. Nu väljer man att cykla längs gatan 

istället. 

25. Pendlingsturer med Vaxholmsbåt från Söderfjärd på morgonen, när föräldrar lämnat barn och 

många ska in till stan.  

26. Skateparken 
27. Ishallen förbättring. 
28. Förbättra strandpromenad 

29. Cykelväg längs Bogesundsvägen till ridskolan. 
30. Cykelväg längs Bogesundsvägen. 
31. Mer mountainbikestigar på Bogesundslandet. 

32. Förbättra strandpromenad 

33. Anordna ett litet skärmtak med hylla på utegymmet, för de som tar med utrustning att dela med 

andra; hantlar etc. 

34. Låda med badleksaker för alla att låna.  
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Otrygg plats 
1. Otryggt med så smal trottoar längs gatan vid hotellet.  

2. För trångt för alla gående mellan trottoarkant och uteservering. Man tvingas gå ute i vägen i 

rondellen med tung trafik.  

3. Gatlampor 

4. Vaxö skola, stora barn mobbar yngre.  

5. Övergång där många korsar avfarten. Otryggt då inget övergångsställe eller liknande finns.  

Generella kommentarer 
Vid snöröjning och sandning, spara en del av ytan utan grus/sand så att släde/pulka kan dras. 

Ordna bättre pulkabackar.  

Hur ska vägbanken vid Kolerakyrkogården (Eriksövägen) tas omhand? 

Saknar visioner från politiken. 

Ta bättre hand om kulturmiljön i kommunen 

Gör det lättare att komma i kontakt med kommunen, gör det mer tillgängligt.  
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Rapport Tynningö öppet hus
En sammanfattande rapport av inkomna synpunkter, 
bekymmer och tankar på mötet Fokus på Tynningö      
4 april 2019

Maria Grahm & Matilda Karlström
2019-04-05
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Bakgrund

2013 beslutade Kommunstyrelsen att en fördjupad översiktsplan för Tynningö ska tas fram, med 
grund i att dåvarande översiktsplan angav det skulle göras. Föp:en var på samråd 2015, sedan 
avstannade arbetet. 2018 återupptogs arbetet med föp Tynningö. 

Syfte

Syftet med mötet var att informera invånare om att arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
inkluderas i det pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan samt att konsultera 
Tynningöborna i frågor som berör. 

Metod

Inbjudan 
Inbjudan skickades ut till alla på Tynningö som har postutdelning. Inbjudan spreds även via 
kommunens hemsida och genom föreningar på Tynningö samt att lappar sattes upp på 
anslagstavlor på ön samt på trafikerande vaxholmsbåt. 

Deltagare 
Kommunen ställde upp med ett brett deltagande för eftermiddagen och kvällen: 

 Malin Forsbrand, kommunalråd
 Susanne Edén, stadsbyggnadschef
 Kristina Henschen, planchef
 Terees von Stedingk, Roslagsvatten
 Adam Hjort, trafikstrateg
 Matilda Karlström, översiktsplanerare
 Maria Grahm, planarkitekt

Vi hade ett dokument med Frågor & svar som alla hade läst på innan mötet, med frågor som vi 
bedömde som återkommande under kvällen. 

499



Rapport
    

  
4 av 8

Webbenkät
På mötesinbjudan fanns en länk och QR-kod till en enkel enkät genom Google Forms. 

Enkäten

Enskilda möten med tjänstemän 

På mötesinbjudan fanns information att som privatperson eller företagare kunde anmäla intresse av 
att träffa några av kommunens tjänstepersoner (planchef, trafikstrateg, översiktsplanerare och 
planarkitekt). Under mötesdagens eftermiddag hölls fem möten. 

Deltagare enskilda möten

Samtal vid tematiska ”stationer” under öppet hus
 Översiktsplan
 Globala målen
 VA-planering
 Trafikplanering
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Stor karta – ”Ditt Tynningö”
Under mötet fanns en ”station” med ett stort ortofoto över Tynningö med tillhörande 
klisteretiketter. Här kunde deltagarna delge berättelser om sina favoritplatser (gröna etiketter), 
platser att förbättra (blå etiketter) samt otrygga platser (röda etiketter). 

Som ett komplement till stora ortofotokartan fanns även A3:or med karta att rita på samt plats att 
skriva ner sina tankar. 

Resultat

Besökare 
Mötet var välbesökt, totalt uppskattar vi att det kom ca 70-80 personer under hela öppet hus-
mötet. 

Webbenkäten
Totalt inkom 68 svar på enkäten. Genomsnittsåldern på svarande var 58,8 år.

Hur ser  du på Tynningös identitet?
Positivt: naturnära, lugn skärgårdsmiljö, mörker, stark gemenskap, nära Stockholm. 

Negativt: dåligt dricksvatten, inget kommunalt vatten- och avlopp, trist med dålig koppling till 
Vaxön och service, ingen mataffär på ön, svårt att färdas effektivt med kollektivtrafik, vägar för 
smala för fotgängare, höga hastigheter på bilar, mängder med fästingar pga vilda djur.  

Tynningö ger goda förutsättningar för…
Bäst förutsättningar finns för friluftsliv samt att bo, enligt svarande. Sämst förutsättningar är det för 
pendling med kollektivtrafik samt att handla livsmedel. 

Bild som visar svarandes bedömning av förutsättningar på Tynningö
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Vad är du sugen på att få information om på ett öppet hus-möte?
 Sammanfattande punkter från enkäten:
 Kommunalt vatten/avlopp. Tidplan, kostnad mm. Bra vattentillgång. 
 Planarbete för Tynningö. Framtidsplaner. Säkerställande av kvarvarande allmänna 

områden.   
 Trafiksituationen. Åtgärder mot ökande bilism och framtida gångbana.
 Kommunikationer. Båtpendling. 
 Skatteskillnader jämfört med grannkommuner. 
 Återvinningstationen. Sophämtning.
 Kommunal service. Annan service, matbutik. 
 Stor del av resande och skolgång vänder sig mot Värmdö. Ska Tynningö tillhöra Värmdö?

Vilken fråga är viktig för dig att diskutera på ett öppet hus-möte?
Sammanfattande punkter från enkäten:

 Kollektivtrafik inkl vaxholmsbåtar. Utökad och billigare resor till Vaxholm. Åldrande 
befolkning ökar behov av kollektivtrafik. Barnens möjligheter att ta sig till skolor på Värmdö.

 Vatten och avlopp. Hur ser man på egna/gemensamma vatten och avloppsanläggningar?
 Bygglovprocessen. Kommunens negativa hantering av enskilda bygglovansökningar. Hur ser 

det ut med ev. avstyckningsmöjligheter för stora tomter? 
 Hur biltrafiken kan minskas. 
 Kommuntillhörighet. 
 Elförsörjning.
 Blåljusutryckningar. 
 Sopsortering.
 Kommunens vision för Tynningö. Hur man kan vara med i planeringen. 
 Hur kan Tynningö behålla den lantliga miljön i framtiden, inte förvandla till en förort. 
 Möjlighet för ökad service på ön.
 Igenväxningen av sjön Maren.

Samtal med enskilda - både bokat och under öppet hus
Uppräkning av vanliga frågor och synpunkter som kom upp under mötet. 

Funderingar och idéer från tjänsteperson apropå synpunkten, förslag på hur vi kan följa upp.

VA-planering
Varför är det inte längre en möjlighet att ansluta via Värmdö? Varför fattade kommunen de beslut 
man gjorde när TVA (Tynningö Vatten och Avlopp) försökte lösa det genom frivillig anslutning?

Möjligheter till detaljplan eller bygglov innan kommunalt vatten och avlopp utbyggt
”En omvandling av fritidshus till permanentboende pågår, men inte i lika stor omfattning som på 
Rindö och Skarpö. Kommunen har sedan tidigare varit restriktiv med avstyckningar på grund av 
svårigheter att få till långsiktigt hållbar service, teknisk försörjning och allmänna kommunikationer. 
Genom att Tynningö nås med en statlig färja antas dock omvandlingen av fritidshus öka vilket på 
sikt kan ge en fördubbling av antalet boende på ön. Tynningö kan i ett regionalt perspektiv vara ett 
attraktivt boendealternativ. Befintlig karaktär och bebyggelsestruktur ska dock bevaras och 
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kommunen ska vara fortsatt restriktiv till avstyckningar för att inte ytterligare öka belastningen på 
miljö och infrastruktur i form av vägnätet.” – Vaxholm 2030, kommunens översiktsplan sida 94. 

Enligt översiktsplanen ska prioritering av detaljplanering anpassas till VA-planen. Den anger också 
att områden i kollekivtrafiknära lägen ska prioriteras när det gäller utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp. 

Näringsliv
Förutsättningarna för näringslivsverksamhet på ön – måste man ha kommunalt VA för att t ex 
bedriva caféverksamhet? 

Hur kan vi hjälpa till att tydliggöra förutsättningar och begränsningar för olika typer av 
verksamheter? Kan det vara en bra frågeställning generellt för näringslivsfrågor till ÖP?

Friluftsliv
Utpekat stråk för friluftsanvändning i FÖP över privata fastigheter. Hur mycket kan kommunen 
egentligen styra? Får man peka ut friluftsanvändning på enskilda/privata fastigheter? Är det rätt? 
Handlar det möjligtvis om ”större allmänt tillgängliga grönområden”? Hur ska vi förhålla oss till sånt 
som inte är allmän plats? Hur gör vi det mer lättillgängligt och lätt att se om ens fastighet omfattas 
av detaljplan?

Turism
Många på ön vill inte ha hit folk, till exempel turister, påstod en som varit aktiv i en av de större 
föreningarna tidigare. Att skylta för att informera besökare om vandringsleder och liknande var inte 
ett populärt förslag. Egentligen vill man inte ha med det offentliga att göra.

Trafik – samhörighet med Värmdö eller Vaxholm?
Det är fel att det är dyrare att göra en enkelresa inom Vaxholm med Waxholmsbolaget än med SL. 
Varför gör kommunen inte något åt det? 

Hur kan vi bättre kommunicera kring kollektivtrafiken som felaktigt ofta pratas om som att ”resa 
kommunalt” – vad är vårt ansvar och vad är det inte? Är det möjligt att trycka på gentemot Region 
Stockholm om att priset för Taxa 1 borde vara lägre för att gynna de som gör resor inom sin 
kommun eller liknande? I praktiken sänder både Trafikverket, Posten och Regionen ganska tydliga 
signaler om att Tynningö hör mer ihop med Värmdö än Vaxholm. 

Kulturmiljö
Går det att bli av med ett riksintresse? Vem beslutar om det? Är det verkligen rimligt att ställa så 
höga krav på hänsyn till kulturmiljön? 

Hur kan vi förklara det här enkelt och pedagogiskt? Länkar vi till de uppdaterade beskrivningarna av 
riksintresset för kulturmiljö någonstans?

Kommuntillhörighet
Tynningö blir mindre och mindre sammankopplat med Vaxholm sedan färjeförbindelsen blev statlig. 
Är kommunen intresserade av oss?
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Mitt Tynningö – utifrån blanketter och pluppkarta
Trevliga samtal fördes där många till en början tyckte att hela ön skulle vara en stor grön 
klisteretikett (favoritplats). Många valde sitt hem som favoritplats, men även gemensamma platser 
som uppskattade badplatser, stall samt platser för gemensamma aktiviteter som bygdegården, 
idrott och midsommarfirande. Även möjlighet att röra sig i naturen och nå fina platser med 
naturupplevelser eller utsikt pluppades ut. 

Plats för förbättringar var knutna till vatten och bad; en att muddra sundet mellan sjöarna (Maren) 
så att vattnet kan cirkulera bättre för bra vattenkvalitet även i framtiden samt att förbättra botten 
vid den uppskattade badplatsen Soludden. 

Otrygga platser finns inte på ön enligt många; mörkret är mysigt och den sociala gemenskapen 
borgar för trygghet. Dock fanns en otrygg kurva på Tynningövägen ner mot färjeläget. Många 
nämnde även att det är otryggt att gå längs öns smala bilvägar pga motorfordons höga hastigheter, 
samtidigt som många värnar om skärgårdskänslan med smala vägar utan belysning. 

Information på blanketter handlar om önskemål att starta caféverksamhet, vatten och avlopp, 
bygglov, möjlighet till arvskifte av större fastigheter, möjlighet för djurhållning, synpunkter för 
dispens från strandskydd, möjlighet till en typ av ö-kort i kollektivtrafiken som ger rabatt på 
båtresor till Vaxholm samt att Schenker/DHL inte levererar till Tynningö. 

Slutsatser

 Bearbetade ”Frågor och svar”, baserat på frågor från kvällen och en del frågor från det  
interna F&S-dokumentet publiceras på hemsidan

 Del av enkäten (Tynningö ger goda förutsättningar för…) publiceras på hemsidan

Sommardialog (2019) kommer att genomföras ute på Tynningö i samband med 
översiktsplanearbetet, för att även nå ut till kommunmedlemmar som är fritidsboende på ön.

Nästa möte på Tynningö, liknande kvällens öppet hus, kräver att kommunen har något att 
presentera och få feedback på. Förmodligen när översiktsplanen är på samråd, sommaren 2020.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/144.816
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 137 Svar på motion från vänsterpartiet (V) - Fritidsgård i anslutning 
till Kronängsskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i 
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet 
och Kronängsskolan.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds till 
fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Storstugan till de nya lokalerna. 

Vaxholms stads bedriver sin ungdomsverksamhet med utgångspunkt i lokalen i Storstugan. 
Ungdomsverksamhetens aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka 
aktiviteter de vill ha. Som exempel hade ungdomsverksamheten vid Valborg sin verksamhet på Eriksö 
och under de senaste åren har skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret. 

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att 
2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta 
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar. 

Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och barn- 
och utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, 
inklusive beräknade kostnader för detta.

Utbildningsförvaltningen anser att Sara Strandbergs (V) motion går i linje med det uppdrag förvaltningen 
sedan tidigare fått av barn- och utbildningsnämnden och instämmer i att lokaler i anslutning till 
Kronängsskolan skulle vara positivt för verksamheten. 

Förvaltningen bedömer dock inte att frågan är tillräckligt utredd för att dagsläget kunna föreslå att 
verksamheten ska flyttas till att bedrivas i anslutning till Kronängsskolan och föreslår därav att barn- och 
utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna till att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och 
Kronängsskolan. 

Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till vad som framförs i tjänstutlåtandet. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag BUN 2019-09-16/§ 87
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-21
Motion, Sara Strandberg (V), 2019-06-02
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf

Alexander Wahlstedt, sbf 
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Änr BUN 2019/143.290
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 87 Svar på motion från vänsterpartiet (V) - Fritidsgård i anslutning 
till Kronängsskolan

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i 
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet 
och Kronängsskolan.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds till 
fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Storstugan till de nya lokalerna. 

Vaxholms stads bedriver sin ungdomsverksamhet med utgångspunkt i lokalen i Storstugan. 
Ungdomsverksamhetens aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka 
aktiviteter de vill ha. Som exempel hade ungdomsverksamheten vid Valborg sin verksamhet på Eriksö 
och under de senaste åren har skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret. 

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att 
2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta 
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar. 

Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och barn- 
och utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, 
inklusive beräknade kostnader för detta.

Utbildningsförvaltningen anser att Sara Strandbergs (V) motion går i linje med det uppdrag förvaltningen 
sedan tidigare fått av barn- och utbildningsnämnden och instämmer i att lokaler i anslutning till 
Kronängsskolan skulle vara positivt för verksamheten. 

Förvaltningen bedömer dock inte att frågan är tillräckligt utredd för att dagsläget kunna föreslå att 
verksamheten ska flyttas till att bedrivas i anslutning till Kronängsskolan och föreslår därav att barn- och 
utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna till att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och 
Kronängsskolan. 

Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till vad som framförs i tjänstutlåtandet. 

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

Handlingar
Motion, Sara Strandberg (V), 2019-06-02
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-21
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Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf

Alexander Wahlstedt, sbf 
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från vänsterpartiet (V) - Fritidsgård i anslutning till 
Kronängsskolan 

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i 
samverkan utreda förutsättningarna att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet 
och Kronängsskolan.

Ärendebeskrivning 
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds till 
fritidsgård och att fritidsgårdsverksamheten flyttas från Storstugan till de nya lokalerna. 

Vaxholms stads bedriver sin ungdomsverksamhet med utgångspunkt i lokalen i Storstugan. 
Ungdomsverksamhetens aktiviteter planeras och genomförs utifrån var ungdomarna är och vilka 
aktiviteter de vill ha. Som exempel hade ungdomsverksamheten vid Valborg sin verksamhet på Eriksö 
och under de senaste åren har skolavslutningsfestivalen FEAST anordnats på lägret. 

Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att 
2017 haft en mycket begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta 
öppettider tre dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar. 

Utbildningsförvaltningen har uppfattat en vilja till att verksamheten ska fortsätta att utvecklas och barn- 
och utbildningsnämnden fattade 2019-04-29/§39 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, 
inklusive beräknade kostnader för detta.

Utbildningsförvaltningen anser att Sara Strandbergs (V) motion går i linje med det uppdrag förvaltningen 
sedan tidigare fått av barn- och utbildningsnämnden och instämmer i att lokaler i anslutning till 
Kronängsskolan skulle vara positivt för verksamheten. 

Utbildningsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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2019-08-21

Änr BUN 2019/143.290
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Förvaltningen bedömer dock inte att frågan är tillräckligt utredd för att dagsläget kunna föreslå att 
verksamheten ska flyttas till att bedrivas i anslutning till Kronängsskolan och föreslår därav att barn- och 
utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan utreda 
förutsättningarna till att lokalisera ungdomsverksamhet i anslutning till Campusområdet och 
Kronängsskolan. 

Förvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till vad som framförs i tjänstutlåtandet. 

Handlingar i ärendet
Motion, Sara Strandberg (V), 2019-06-02
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-08-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf

Alexander Wahlstedt, sbf 
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1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Missiv för motionssvar Fritidsgård i anslutning till Kronängsskolan

Remissinstanser:
1. Barn- och utbildningsnämnden

Svarsperiod
Motionssvaret ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 31 oktober 2019 och skickas 
till remitterande myndighets, KS inkorg i Evolution.

Med vänliga hälsningar

Lotta Nordgren
Huvudregistrator

Kommunledningskontoret
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-06-17

Änr  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Följande motioner anmäls:

Motion av (WP) om barnkonventionen blir lag (KS 2019/82.751). 
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-): om medborgardialog samt medborgarförslag (KS 
2019/94.15). 
Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om hundrastgård i Vaxholms stad (KS 2019/131.810). 
Motion av Sara Strandberg (V) gällande cykelfrämjande åtgärder (KS 2019/140.519). 
Motion av Sara Strandberg (V) om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad (KS 2019/142.214)
Motion av Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram (KS 2019/143.860). 
Motion av Sara Strandberg (V) om fritidsgård i anslutning till Kronängsskolan (KS 2019/144.816). 
Motion av Lars Arb Zackrisson (WP) om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm (KS 
2019/147.001). 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmälda motioner godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Motion av (WP) om barnkonventionen blir lag 
Motion av Peter Lindqvist (-) och Rickard Gille (-): om medborgardialog samt medborgarförslag
Motion av Karl-Olof Fagerström (WP) om hundrastgård i Vaxholms stad
Motion av Sara Strandberg (V) gällande cykelfrämjande åtgärder
Motion av Sara Strandberg (V) om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad
Motion av Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram
Motion av Sara Strandberg (V) om fritidsgård i anslutning till Kronängsskolan 
Motion av Lars Arb Zackrisson (WP) om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande fritidsg̊ard i anslutning till Kronängsskolan

Vaxholms kommun har under l̊ang tid bedrivit fritidsg̊ardsverksamhet p̊a Storstugan. Men i och med att

kommunens högstadieelever flyttade fr̊an Norrbergsskolan till Kronängsskolan hösten 2017 har Storstu-

gans placering blivit mindre lämplig. Det stora avst̊andet till skolan gör att den inte p̊a samma sätt som

tidigare kan fungera som en naturlig mötesplats för ungdomarna efter skoltid.

I och med att kommunen köpt fastigheten Kores, som ligger i anslutning till Kronängsskolan, finns en

unik möjlighet att flytta fritidsg̊ardsverksamheten närmre skolan. Med lättillgängliga lokaler kan vi er-

bjuda v̊ara ungdomar en plats att vara p̊a, inte bara p̊a kvällar och helger utan ocks̊a p̊a eftermiddagar

efter skolan. Med sin centrala placering skulle fritidsg̊arden kunna fungera som en knutpunkt och en

mötesplats för ungdomar med olika intressen. En plats man kan g̊a till för välbehövlig vila efter en l̊ang

skoldag, för att träffa kompisar eller för att göra läxorna i väntan p̊a en senare träningstid p̊a campus

eller kulturskolan.

Genom att flytta fritidsg̊ardsverksamheten till Kores skulle Storstugan dessutom helt kunna frigöras som

lokal för föreningslivet, där det r̊ader ett stort tryck p̊a lokaler.

Med anledning av ovanst̊aende yrkar vi p̊a att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds

till fritidsg̊ard och att fritidsg̊ardsverksamheten flyttas fr̊an Storstugan till de nya lokalerna.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/77.420
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 138 Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City 
Challenge

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s “One Planet City Challenge”. 
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden. 

För att samverka över konceptet Hållbar Stad behöver staden få fram nödvändiga styrdokument. 
Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030.  I samband med detta 
skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag, att motionen avslås.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 57
Tjänsteutlåtande, Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 
2019-08-14
Motion (V): om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-03-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-10-09

Änr KS 2019/77.420
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 57 Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City 
Challenge

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s “One Planet City Challenge”. 
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden. 

För att samverka över konceptet Hållbar Stad behöver staden få fram nödvändiga styrdokument. 
Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030.  I samband med detta 
skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (-) yrkar att motionen ska bifallas.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-08-14
Motion (V): om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-03-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-08-14

Änr KS 2019/77.420
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City 
Challenge

Förslag till beslut
Kommunens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

 Motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge avslås.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s “One Planet City Challenge”. 
Vaxholms stad anser att det är av angelägenhet att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden. 

För att samverka över konceptet Hållbar Stad behöver staden få fram nödvändiga styrdokument. 
Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030.  I samband med detta 
skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Bakgrund
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående deltagande i WWF:s “One Planet City Challenge”. ”De 
anser att Vaxholms kommun måste ta sitt ansvar och upprätta en trovärdig och genomförbar plan på 
hur vi ska halvera våra utsläpp av växthusgaser de kommande 10 åren. Då behövs investeringar bland 
annat i fossilfria transportlösningar, förnybar energi och en hållbar konsumtion.”

För att hjälpa kommunerna med omställningen till hållbara samhällen har Världsnaturfonden (WWF) 
lanserat en kampanj, vars deltagande kan utgöra ett viktigt verktyg i arbetet med att leva upp till 
Parisavtalet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad anser att kampanjen utgör ett exempel på klimat- och energiarbetet. Vårt arbete med 
hållbarhetsfrågorna under 2019 -2020 är att fullfölja uppdraget med att ersätta miljöprogrammet och 
strategi för social hållbarhet med en hållbarhetsstrategi med strategiska åtgärder och prioriteringar, 
som ska tas i bruk 2021. Därutöver ska energiplanen aktualiseras med nya mål kopplade till nationella 
åtagande. Uppdraget kommer till AU i oktober.

I samtal med WWF innebär deltagande i kampanjen arbete med följande:

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Miljöstrateg
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Tjänsteutlåtande
2019-08-14

Änr KS 2019/77.420
2 av 2

1. Rapportera stadens klimatmål, utsläpp och åtgärder på en internationellt erkänd 
klimatdataplattform, en standardiserad rapporteringsplattfrom. WWF uppskattar att det tar ca 
3-4 veckor under våren 2020 att samla in data samt att skriva en översikt för att kunna delta.

2. Bli guidad av WWF  för att se vilka åtgärder som gör störst skillnad för att hålla utsläppen i linje 
med 1,5 grader.

3. Försöka vinna genom att utveckla ”best practice” och jobba strategiskt med sina omställnings- 
och anpassningsplaner. Detta sker i jämförelse med andra städer på den internationella arenan.

I dagsläget har Vaxholm stad inte några beslutade lokala klimatmål utöver länets regionala åtagande. 
Dessa revideras nu i klimat- och energistrategin i Stockholms Län och är på remiss under sommar och 
höst 2019. Strategin bör vara klar i slutet av 2020, då EU:s 2020 mål ersätts. Dessa kommer att tas i 
beaktning i stadens kommande hållbarhetsstrategi.

Vaxholms stad har ännu ingen klimatanpassningsplan. Dagvattenstrategin som går till beslut under 
hösten 2019 utgör den del av arbetet med klimatanpassning.

Bedömning
Förvaltningen skall arbeta med att ta fram stadens Hållbarhetsstrategi 2021-2030.  I samband med detta 
skall ett arbete ske med att se över vilka olika nätverk/certifieringar som finns.

Måluppfyllelse
Vaxholms stad anser att det är av betydelse att klimatarbetet påskyndas för att nå våra åtaganden. Det 
finns flera aktörer att samverka med avseende hållbar utveckling i staden.

Finansiering
För att genomföra ett deltagande behöver tid avsättas från den ordinarie verksamheten.

Handlingar i ärendet
Svar på motion från (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-08-14

Motion (V): om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge, 2019-03-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, KLK

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef, KLK
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande deltagande i WWF:s One Planet City Challenge

Klimatet är v̊ar tids stora ödesfr̊aga. Trots att många är medvetna om hur mycket som behöver göras,
och hur kort tid vi har p̊a oss, g̊ar utfasningen av fossila bränslen alldeles för l̊angsamt. För att leva upp
till Parisavtalet och h̊alla den globala uppvärmningen under 1,5 grader behövs en rad kraftfulla åtgärder.
Och det är br̊attom eftersom varje år som vi ligger kvar p̊a fjol̊arets utsläppsniv̊a leder till att vi måste
minska utsläppen i än snabbare takt i framtiden för att inte överskrida v̊ar totala koldioxid-budget (som
vi redan har förbrukat 4/5 av).

Vi anser att Vaxholms kommun måste ta sitt ansvar och upprätta en trovärdig och genomförbar plan p̊a
hur vi ska halvera v̊ara utsläpp av växthusgaser de kommande 10 åren. D̊a behövs investeringar bland
annat i fossilfria transportlösningar, förnybar energi och en h̊allbar konsumtion.

För att hjälpa kommunerna med omställningen till h̊allbara samhällen har Världsnaturfonden (WWF)
lanserat kampanjen “One Planet City Challenge”1. Städer som deltar i One Planet City Challenge rap-
porterar varje år sina klimatmål, utsläpp och åtgärder p̊a en internationellt erkänd klimatdataplattform.
Bedömningsverktyget för One Planet City Challenge är baserat p̊a data fr̊an FN:s klimatpanel IPCC,
som klargör den ambitionsniv̊a som krävs i klimatarbetet. De deltagande kommunernas klimatutsläpp
jämförs med de snabba utsläppsminskningar som krävs för att n̊a 1,5-gradersmålet i en skräddarsydd
analys. I den analysen ing̊ar även förslag p̊a kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatan-
passning. Mer än 400 städer fr̊an fem världsdelar har hittills deltagit i utmaningen som nu är inne p̊a sin
sjätte omg̊ang. I Sverige deltog följande kommuner i 2016 års utmaning: Eskilstuna (finalist), Göteborg,
Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Lund (finalist), Pite̊a, Sollentuna, Stockholm, Täby, Trollhättan,
Ume̊a (Årets klimatstad), Upplands Väsby, V̊arg̊arda, Växjö och Örebro.

Deltagande i One Planet City Challenge skulle innebära en rad fördelar för Vaxholms kommun:

• Det skulle placerar oss p̊a världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader.

• Vi skulle f̊a ta emot feedback fr̊an experter och förslag p̊a åtgärder som skulle kunna minska v̊ara
utsläpp av växthusgaser.

• Vi skulle f̊a en möjlighet att strukturera och stärka v̊art klimatarbete genom att rapportera p̊a
globalt erkända plattformar, och f̊a kontakt med investerare som vill investera i urbana lösningar i
linje med 1,5-gradersmålet.

• Ett deltagande skulle signalera att vi prioriterar klimatfr̊agan.

Men framförallt skulle ett deltagande vara ett viktigt verkyg i arbetet med att leva upp till Parisavtalet.

Med anledning av ovanst̊aende yrkar vi p̊a att Vaxholms kommun ansluter sig till WWF:s

One Planet City Challenge.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-03-22

1https://www.wwf.se/hallbara-stader/one-planet-city-challenge/
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/143.860
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 139 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg /Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar:

-att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett 
hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen och själv 
medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler.

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads- byggnads- och 
planarbete.

Förvaltningens svar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
kulturmiljöprogram, KF 2017-04-03 § 19. Förvaltningen arbetar med att fram ett kommunövergripande 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med kulturmiljöprogrammet är 
påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i det interna GIS-verktyget. Programmet 
kommer att vara övergripande och i en enkel utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm. 

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och byggprocesser för att 
uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande strategi bör tas fram på sikt. En 
kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt fördjupa det översiktsplanen 
lyfter fram gällande arkitektur och kulturvärden.

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och utveckla 
kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra kommunens förutsättningar 
hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. Strategin ger också möjlighet att riktlinjer 
tas fram som förtydligar och säkerställer goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- 
och byggprocessen. En sådan strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att 
uppnå en hållbar bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer.

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag, att motionen ska anses 
besvarad.

Lars Lindgren (M) instämmer i Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Peter Lindqvist (-) samt Waxholmspartiet instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) yrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet med Adrian Brunkhorsts (C) 
yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller motionen i enlighet med Sara Strandbergs (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M) samt Malin Forsbrand (C)

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller planeringsutskottets 
beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-10-09/§ 40
Tjänsteutlåtande, 2019-08-09
Motion från Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram, 2019-06-02

Kopia på beslutet till
För kännedom: Helene Brunnström, sbf                                      

Kristina Henschen, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-10-09

Änr KS 2019/143.860
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40 Svar på motion (V) gällande genomförande av en 
kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg /Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar:

-att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett 
hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen och själv 
medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler.

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads- byggnads- och 
planarbete.

Förvaltningens svar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
kulturmiljöprogram, KF 2017-04-03 § 19. Förvaltningen arbetar med att fram ett kommunövergripande 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med kulturmiljöprogrammet är 
påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i det interna GIS-verktyget. Programmet 
kommer att vara övergripande och i en enkel utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm. 

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och byggprocesser för att 
uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande strategi bör tas fram på sikt. En 
kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt fördjupa det översiktsplanen 
lyfter fram gällande arkitektur och kulturvärden.

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och utveckla 
kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra kommunens förutsättningar 
hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. Strategin ger också möjlighet att riktlinjer 
tas fram som förtydligar och säkerställer goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- 
och byggprocessen. En sådan strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att 
uppnå en hållbar bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer.

Yrkanden
Anders Garstål (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att motionen ska bifallas samt att det hållbara kulturmiljöprogrammet 
för Vaxholm som föreslås ska inarbetas i översiktsplanen 2040.
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Protokoll
2019-10-09

Änr KS 2019/143.860 
2 av 2

Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar
Motion från Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram, 2019-06-02
Tjänsteutlåtande, 2019-08-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Helene Brunnström, sbf                                      

Kristina Henschen, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-08-09

Änr KS 2019/143.860
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion (V) gällande genomförande av en kulturinventering 
och upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Motion angående upprättandet av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm anses besvarad.

Sammanfattning
Motionen från Sara Strandberg /Vänsterpartiet gällande genomförande av en kulturinventering och 
upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram yrkar:

-att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett 
hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

- att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag från Länsstyrelsen och själv 
medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler.

- att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads- byggnads- och 
planarbete.

Förvaltningens svar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att utarbeta ett 
kulturmiljöprogram, KF 2017-04-03 § 19. Förvaltningen arbetar med att fram ett kommunövergripande 
kulturmiljöprogram. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som identifierar och beskriver 
kulturvärdena inom ett visst område/plats. Ett förberedande arbete med kulturmiljöprogrammet är 
påbörjat med ställningstaganden om innehåll och utformning i det interna GIS-verktyget. Programmet 
kommer att vara övergripande och i en enkel utformning, däri kommer beskrivas om Vaxholms historia 
och gällande regelverk mm. 

Ett bärkraftigt program kräver implementering i förvaltningens planerings- och byggprocesser för att 
uppnå hållbarhet. Förvaltningen anser därför att en övergripande strategi bör tas fram på sikt. En 

Kommunledningskontoret
Helene Brunnström
Bygglovhandläggare
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Tjänsteutlåtande
2019-08-09

Änr KS 2019/143.860
2 av 2

kulturmiljöstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt fördjupa det översiktsplanen 
lyfter fram gällande arkitektur och kulturvärden.

Strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp om arkitektur- och kulturmiljöfrågorna och utveckla 
kommunen i en mer hållbar inriktning. Strategins styrka är att tydliggöra kommunens förutsättningar 
hur tillvaratagande av natur- och kulturvärden ska förbättras. Strategin ger också möjlighet att riktlinjer 
tas fram som förtydligar och säkerställer goda och tydliga rutiner för agerandet vid olika skeden i plan- 
och byggprocessen. En sådan strategi tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. Detta för att 
uppnå en hållbar bebyggelseutveckling med omtanke om Vaxholms kulturmiljöer.

Handlingar i ärendet
Motion från Sara Strandberg (V) om genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett 
hållbart kulturmiljöprogram, 2019-06-02

Tjänsteutlåtande, 2019-08-09

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Helene Brunnström helene.brunnstrom@vaxholm.se                                     

Kristina Henschen kristina.henschen@vaxholm.se
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande genomförande av en kulturinventering

och upprättande av ett h̊allbart kulturmiljöprogram

Vaxholms kulturarv med gammal träbebyggelse är kommunens största tillg̊ang, och en stor anledning

till att människor väljer att bo, verka eller turista här. Det är därför av stor vikt att detta kulturarv

värnas. Kommunens översiktsplan, planprogram och detaljplaner tar till viss del upp behovet av att

skydda värdefulla byggnader och miljöer, men vi anser att mer måste göras för att säkra att omistliga

värden inte g̊ar förlorade. Kommunen behöver anta en mer proaktiv h̊allning med en konkret och hand-

lingskraftig plan för hur Vaxholms kulturarv ska säkras.

V̊ar åsikt, att kommunen inte lägger tillräckligt stor vikt vid att bevara Vaxholms äldre bebyggelse, delas

av många av Vaxholms medborgare, föreningar och näringsidkare. Medborgarnas oro har uttryckts i den

mängd yttranden som inkommit i samband med kommunens arbete med översiktsplan, planprogram och

detaljplaner.

Länsstyrelsen i Stockholms län kan bidra med upp till 200 000 kronor till en kulturinventering och ett

kulturmiljöprogram för Vaxholm. Ett villkor är att kommunen g̊ar in med en medfinansiering som är

minst lika stor. Vi anser att detta ger kommunen en unik möjlighet att arbeta fram en välgrundad och

aktuell plan för bevarandet av kulturmiljön. Men det är av yttersta vikt att det kulturmiljöprogram som

tas fram f̊ar genomslag i planprocessen och inte till̊ats g̊a samma öde tillmötes som bevarandeplanen fr̊an

1979.

Vi yrkar därmed p̊a

• att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering

och tar fram ett h̊allbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

• att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag fr̊an Läns-

styrelsen och själv medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens

regler.

• att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads-

byggnads- och planarbete.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/131.810
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 140 Svar på motion avseende hundrastgård

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesbergsparken som lämplig men 
valet av en eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område.

De platser som förvaltningen ser som alternativ för placering av en hundrastgård ligger i de centrala 
delarna av Vaxholm. 

 Lägret
 Ullbergsparken

Ovan uppräknade platser ligger nära skol-/barnverksamheter och är några av de få allmänna grönytor 
som kan disponeras av alla invånare. Förvaltningen kan se problem med uppräknade platser och föreslår 
att frågan lyfts till stadsplanering av grönytor i det fall att nämnden anser att motionen ska bifallas

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK 2019-09-19/§ 43
Tjänsteutlåtande 2019-09-04
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf 

526



Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-09-19

Änr TFK 2019/90.829
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Svar på motion avseende hundrastgård

Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar
Föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Protokollsanteckning
Ingemar Wemmenhög (WP) anmäler protokollsanteckning till protokollet. 

Waxholmspartiet förstår att under nuvarande ekonomiska förutsättningar föreligger ingen möjlighet att 
tillgodose motionen, varför Waxholmspartiet återkommer i framtiden med ny motion i frågan och ställer 
sig i dagsläget bakom nämndens beslutsförslag.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesbergsparken som lämplig men 
valet av en eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område.

De platser som förvaltningen ser som alternativ för placering av en hundrastgård ligger i de centrala 
delarna av Vaxholm. 

 Lägret
 Ullbergsparken

Ovan uppräknade platser ligger nära skol-/barnverksamheter och är några av de få allmänna grönytor 
som kan disponeras av alla invånare. Förvaltningen kan se problem med uppräknade platser och föreslår 
att frågan lyfts till stadsplanering av grönytor i det fall att nämnden anser att motionen ska bifallas

Yrkanden
Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Louise Yngström Valdre (L) instämmer i Lars Wessbergs (M) yrkande.

Ordföranden finner bifall till Lars Wessbergs (M) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-09-04
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholmspartiet-borgerligt alternativ

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet, klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf 
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Tjänsteutlåtande
2019-09-04

Änr TFK 2019/90.829
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion avseende hundrastgård

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Motion avseende anläggandet av hundrastgård på Vaxön avslås. 

Sammanfattning
Förslagsställaren framför i motionen önskemål om anläggandet av en yta som skulle kunna disponeras 
av hundägare. I skrivelsen framgår att alla hundar mår bra av att springa fritt och tillsammans med andra 
hundar leka samt utveckla sitt sociala spel. Hundrastgårdar finns på många håll i andra kommuner men 
inte i Vaxholm. I motionen föreslås en plats i parken nere vid Johannesbergsparken som lämplig men 
valet av en eventuell plats överlåts helt till kommunen som har en större överblick på lämpligt område.

De platser som förvaltningen ser som alternativ för placering av en hundrastgård ligger i de centrala 
delarna av Vaxholm. 

 Lägret
 Ullbergsparken

Ovan uppräknade platser ligger nära skol-/barnverksamheter och är några av de få allmänna grönytor 
som kan disponeras av alla invånare. Förvaltningen kan se problem med uppräknade platser och föreslår 
att frågan lyfts till stadsplanering av grönytor i det fall att nämnden anser att motionen ska bifallas

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2019-09-04
Motion inkommen från Karl Olof Fagerström för Waxholms partiet-borgerligt alternativ

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet, klk

För kännedom: Hans Larsson, sbf                                                                                                                     
Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Larsson
Fritidschef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-10-24

Änr KS 2019/82.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 141 Svar på motion (WP) gällande att barnkonventionen blir lag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram ett förslag 
till styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhög (WP) framhåller i rubricerad motion att barnkonventionen 
blir svensk lag från och med den 1 januari 2020  och yrkar med anledning av  detta att: 

- Att förvaltningen påbörjar arbetet med att förbereda alla verksamheter inom staden för att 
efterleva det nya lagkravet from. 2020-01-01

- Att politiken tillsammans med förvaltningen tar fram lokala strategier inom området och skapar 
samsyn om hur vi ska arbeta med frågorna framöver inom Vaxholm stad. 

- Att bereda kunskapspåfyllnad för både tjänstepersoner samt politiker.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga verktyg för uppföljning, så att vi kan följa hur vi 

lever upp till barnkonventionens krav inom KF, KS nämnder och styrelse. 

Barnkonventionen blir lag – vad innebär det i praktiken?
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) i 
svensk lag från och med den 1 januari 2020. 

Den nya lagen innebär ett förtydligande av att såväl domstolar som rättstillämpare är skyldiga att beakta 
de rättigheter som följer av konventionen. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets rättigheter 
synliggöras och tas i beaktande.  

För Vaxholms stad innebär detta bland annat att det blir möjligt att överklaga kommunens beslut med 
hänvisning till barnkonventionen och domstolarna kommer att pröva lagligheten i förhållande till 
rättigheterna i konventionen. 

Det är viktigt att framhäva att rättigheterna i konventionen inte enbart är relevanta för de nämnder 
inom kommunen som har ansvar för de stora barnverksamheterna  till exempel förskola, skola och 
socialtjänst. Barn berörs i stor utsträckning av beslut rörande till exempel budget, trafik, stadsplanering 
och miljö. Det nya lagkravet innebär därav att Vaxholms stad lik all offentlig verksamhet behöver arbeta 
fram tydliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att vi har ett barnrättsbaserat arbetssätt i hela 
organisationen. 

Barnkonventionen och Vaxholms stad 
Förvaltningen är positiva till Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhögs (WP) motion och bedömer 
att innehållet i yrkandena kommer att ingå i det arbete med att implementera ett barnrättsbaserat 
arbetssätt som kommer att bedrivas under 2020. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa en planering kring hur ett barnrättsbaserat arbetssätt 
ska implementeras. Kommunledningskontoret kommer under år 2020 att samordna arbetet med 
implementeringen. En framgångsfaktor för arbetet kommer att vara 
att barnrättsarbetet är väl förankrat i såväl den politiska som tjänsteorganisationen och det kommer 
vara av vikt att staden har en gemensam utgångspunkt i arbetet. 
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Protokoll
2019-10-24

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För att skapa denna gemensamma utgångspunkt anser förvaltningen i enlighet med rekommendationer 
från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att kommunfullmäktige bör besluta om ett 
övergripande styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Styrdokumentet ska skapa en 
övergripande struktur för hur Vaxholms stad ska arbeta för att bedriva ett barnrättsarbete som är 
strategiskt, långsiktigt och hållbart.

Styrdokumentet bör bland annat komma att innehålla delar som i förhållande till barnkonventionen 
berör ledning, utbildning, styrdokument, beslutsunderlag och uppföljning. Därav kommer 
styrdokumentet att behandla de delar som yrkandena i motionen berör.

Styrdokumentet ska sedan användas på förvaltningsnivå för att utarbeta strategier, metoder och 
arbetssätt som säkerställer att ett barnrättsbaserat arbetssätt och därav barnkonventionen 
implementeras som en självklar del i det dagliga arbetet i alla förvaltningar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen bifalls genom att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att arbeta fram förslag  till ett styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-10-08
Motion (WP): Barnkonventionen blir lag, 2019-03-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                               

Johanna Frunck, klk 
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Tjänsteutlåtande
2019-10-08

Änr KS 2019/82.751
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från Waxholmspartiet gällande att barnkonventionen 
blir lag 

Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram ett förslag 
till styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhög (WP) framhåller i rubricerad motion att barnkonventionen 
blir svensk lag från och med den 1 januari 2020  och yrkar med anledning av  detta att: 

- Att förvaltningen påbörjar arbetet med att förbereda alla verksamheter inom staden för att 
efterleva det nya lagkravet from. 2020-01-01

- Att politiken tillsammans med förvaltningen tar fram lokala strategier inom området och skapar 
samsyn om hur vi ska arbeta med frågorna framöver inom Vaxholm stad. 

- Att bereda kunskapspåfyllnad för både tjänstepersoner samt politiker.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga verktyg för uppföljning, så att vi kan följa hur vi 

lever upp till barnkonventionens krav inom KF, KS nämnder och styrelse. 

Barnkonventionen blir lag – vad innebär det i praktiken?
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) i 
svensk lag från och med den 1 januari 2020. 

Den nya lagen innebär ett förtydligande av att såväl domstolar som rättstillämpare är skyldiga att beakta 
de rättigheter som följer av konventionen. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets rättigheter 
synliggöras och tas i beaktande.  

För Vaxholms stad innebär detta bland annat att det blir möjligt att överklaga kommunens beslut med 
hänvisning till barnkonventionen och domstolarna kommer att pröva lagligheten i förhållande till 
rättigheterna i konventionen. 

Det är viktigt att framhäva att rättigheterna i konventionen inte enbart är relevanta för de nämnder 
inom kommunen som har ansvar för de stora barnverksamheterna  till exempel förskola, skola och 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2019-10-08

Änr KS 2019/82.751
2 av 2

socialtjänst. Barn berörs i stor utsträckning av beslut rörande till exempel budget, trafik, stadsplanering 
och miljö. Det nya lagkravet innebär därav att Vaxholms stad lik all offentlig verksamhet behöver arbeta 
fram tydliga strukturer och arbetssätt för att säkerställa att vi har ett barnrättsbaserat arbetssätt i hela 
organisationen. 

Barnkonventionen och Vaxholms stad 
Förvaltningen är positiva till Peter Lindqvist (-) och Ingemar Wemmenhögs (WP) motion och bedömer 
att innehållet i yrkandena kommer att ingå i det arbete med att implementera ett barnrättsbaserat 
arbetssätt som kommer att bedrivas under 2020. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa en planering kring hur ett barnrättsbaserat arbetssätt 
ska implementeras. Kommunledningskontoret kommer under år 2020 att samordna arbetet med 
implementeringen. En framgångsfaktor för arbetet kommer att vara 
att barnrättsarbetet är väl förankrat i såväl den politiska som tjänsteorganisationen och det kommer 
vara av vikt att staden har en gemensam utgångspunkt i arbetet. 

För att skapa denna gemensamma utgångspunkt anser förvaltningen i enlighet med rekommendationer 
från bland annat SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att kommunfullmäktige bör besluta om ett 
övergripande styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”. Styrdokumentet ska skapa en 
övergripande struktur för hur Vaxholms stad ska arbeta för att bedriva ett barnrättsarbete som är 
strategiskt, långsiktigt och hållbart.

Styrdokumentet bör bland annat komma att innehålla delar som i förhållande till barnkonventionen 
berör ledning, utbildning, styrdokument, beslutsunderlag och uppföljning. Därav kommer 
styrdokumentet att behandla de delar som yrkandena i motionen berör.

Styrdokumentet ska sedan användas på förvaltningsnivå för att utarbeta strategier, metoder och 
arbetssätt som säkerställer att ett barnrättsbaserat arbetssätt och därav barnkonventionen 
implementeras som en självklar del i det dagliga arbetet i alla förvaltningar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen bifalls genom att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att arbeta fram förslag  till ett styrdokument för ”barnrättsarbetet i Vaxholms stad”.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-10-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                               

Johanna Frunck, klk 
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Waxholmspartiet – borgerligt alternativ    

          

Motion – Barnkonventionen blir lag 

Den 13 juni 2018 röstade en majoritet av Riksdagens ledamöter ”JA” till 

regeringens proposition, vilket innebär att Barnkonventionen blir svensk 

lag från och med den 1 januari 2020. 
 

Med inkorporeringen vill man tydliggöra att Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen 

säkerställs på alla nivåer inom den offentliga verksamhet som bedrivs i landet.  

 

 
 

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter 

I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi 

lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut.  

Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur 

Sverige följer barnkonventionen 

 

Barnombudsmannen (BO) är positiv till att barnkonventionen blir lag och rekommenderar samtidigt 

även att politiker på kommunal nivå tar initiativ till lokala strategier för hur barnkonventionen ska 

förverkligas i praktiken. 
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