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Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-20
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Meddela närvaro: Ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar närvaro till 

johanna.frunck@vaxholm.se
Information: Med anledning av COVID-19 är det ingen allmänhetens frågestund vid detta 
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Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebb-
startsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan

2 Årsredovisning Vaxholms stad 2019 Malin Forsbrand (C) 

3 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas 
verksamhet år 2019 samt granskningsrapporter avseende 
bolagen. Prövning av fråga om anmärkning och 
ansvarsfrihet

Anders Haglund Σ ƻǊŘŦΦ 
ǊŜǾƛǎƛƻƴŜƴ

4 Hållbarhetsredovisning 2019 Malin Forsbrand (C)

5 Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget Malin Forsbrand (C) 

6 Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i 
andra hand för detaljplan 410 Norrberget

Malin Forsbrand (C)

7 Antagande av policy för krisberedskap, återremitterat 
från kommunfullmäktige 2020-02-17

Malin Forsbrand (C)

8 Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark vid särskilda händelser

Bengt Sandell (S) 
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9 Antagande av reviderat reglemente och samverkansavtal 
för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Malin Forsbrand (C) 

10 Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet i Vaxholms 
stad

Malin Forsbrand (C)

11 Ekonomiskt utfall januari-februari 2020 Malin Forsbrand (C)

12 Rapportering beslut krisledningsnämnden Malin Forsbrand (C)

13 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 Lena Hallberg (C) 

14 Val och entlediganden Karin Enström (M) 

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Årsredovisning Vaxholms stad 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2019 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla text om tillsyn och underhållsskuld på lämpliga ställen 

samt lägga till ett förtydligande om utrangeringskostnader kopplade till exploatering av 
Norrberget.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2019-12-31. 

Resultatet för koncernen uppgår till 22,6 mnkr och för staden till 17,2 mnkr. Resultatet för staden är 2,7 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2019. 

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms 
stads årsredovisning. Kommunstyrelsens och respektive nämnds åtgärdsplan finns bifogat ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om att förvaltningen får i uppdrag 
att utveckla text om tillsyn och underhållsskuld på lämpliga ställen samt lägga till ett förtydligande om 
utrangeringskostnader kopplade till exploatering av Norrberget.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-02-27, Jennie Falk Eriksson
Årsredovisning Vaxholms stad 2019
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

Jennie Falk Eriksson, klk

För kännedom: Kommunledningen
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Tjänsteutlåtande
2020-02-27

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

Årsredovisning Vaxholms stad 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2019 godkänns. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar 

i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2019-12-31. 

Resultatet för koncernen uppgår till 22,6 mnkr och för staden till 17,2 mnkr. Resultatet för staden är 2,7 
mnkr sämre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre 
målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2019. 

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms 
stads årsredovisning. Kommunstyrelsens och respektive nämnds åtgärdsplan finns bifogat ärendet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-02-27, Jennie Falk Eriksson
Årsredovisning Vaxholms stad 2019
Åtgärdsplaner KS och övriga nämnder

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

Jennie Falk Eriksson, klk

För kännedom: Kommunledningen

Kommunledningskontoret
Jennie Falk Eriksson
Kvalitetscontroller
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Årsredovisning 2019

Vaxholms stad

Foto: Åsa Dry Larsson
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Inledning

Så läser du Vaxholms stads 
årsredovisning

Del 1 - Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och 
utveckling av kommunens verksamhet och eko-
nomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också 
en redovisning av väsentliga personalförhållanden 
och förväntad utveckling.

Del 2 – Ekonomiskt resultat
I denna del redovisas kommunens samlade drifts-
redovisning på nämndsnivå och verksamhetsnivå, 
resultaträkning samt investerings- och exploate-
ringsredovisning.

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

Del 4 - Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter och redovisningsprinciper. 

Inledning 
Så läser du Vaxholms stads årsredovisning 3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4
Om Vaxholms stad 5
Hänt i Vaxholm 2019 6

Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 10
Organisation 12
Styrning och uppföljning 14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 17
Väsentliga personalförhållanden 34
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 36
Händelser av väsentlig betydelse 38
Finansiell analys 40
Balanskravsresultat 46
Den kommunala koncernen 47
Förväntad utveckling 50

Ekonomiskt resultat 
Driftredovisning 54
Resultaträkning 57
Investeringsredovisning 58
Exploateringsredovisning 60

Stadens verksamhet 
Kommunstyrelsen 64
Barn- och utbildningsnämnden 67
Nämnden för teknik, fritid och kultur 70
Socialnämnden 73
Stadsbyggnadsnämnden 76
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 78
Överförmyndarnämnden 79
Bolagen 80

Räkenskaper 
Resultaträkning 84
Balansräkning 85
Kassaflödesanalys 87
Noter 88
Redovisningsprinciper 95

Revisionsberättelse 98
Foton är tagna av Vaxholms stad om inte annat anges.
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Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet

har. Vi är många som är engage-
rade på olika sätt; inom fören-
ingar, idrott, samfälligheter med 
mera. Detta tillsammans med 
att vi i Vaxholm har många små-
företagare som håller butiker och 
verksamheter igång dagtid, när 
många jobbpendlar från vår stad, 
tror jag är en starkt bidragande 
orsak. Så tack alla föreningsak-
tiva, företagare och invånare för 
att ni gör Vaxholm till en trygg 
plats. 

Annat som har hänt under 
året är att fritidsverksamheten 
för ungdomar har startat på nytt, 
Ytterby gruva har fått ett fint 
kemipris, Blynäsvikens förskola 

blev klar, räddningsvärnet på Rindö invigdes, ett vrak-
fynd hittades vid Rindö som kan vara syster till Vasa-
skeppet (i skrivande stund hade vi inte fått resultatet 
från de marinarkeologiska undersökningarna ännu), 
robotkatter har flyttat in på vårt särskilda boende, kul-
turnatten i Vaxholm var populär och välbesökt även i 
år. Stora och små saker har skett som har olika bety-
delse i människors vardag.

Sist men inte minst så har arbetet med en ny över-
siktsplan för Vaxholm startat. Med sikte på Vaxholm 
2040 har olika medborgardialoger förts för att fånga 
in hur vi vaxholmare vill utveckla vår stad framåt. Det 
här är ett arbete som fortsätter under 2020.

Med detta vill jag tacka invånare, företagare, fören-
ingar, politiker och medarbetare på Vaxholms stad för 
ett mycket gott 2019.
Jag ser fram emot att ses under 2020! 

Malin Forsbrand
Kommunstyrelsens ordförande

En liten kommun i 
framkant! 
Det är lätt att trampa på framåt, 
men här och nu är det dags att 
stanna upp en stund och titta bakåt 
på året som har gått. Det finns 
många fina resultat i den här års-
berättelsen och jag vill återge 
några. 

Under 2019 har Vaxholms stad 
genom alla våra medarbetare 
levererat en bra service till våra 
invånare och med ett gott ekono-
miskt resultat på över 2 procent. 

Vi har många fina resultat i 
verksamheterna.

Vaxholms niondeklassare når 
bland de bästa kunskapsresulta-
ten i Sverige: topp tio när det gäller snittbetyg, plats 
två när det gäller behörighet till gymnasiet och plats 
tre när det gäller godkända betyg i alla ämnen. Bra 
jobbat av våra ungdomar! Tack pedagoger och personal 
som uppmuntrar, utbildar, sporrar och motiverar våra 
barn och unga från förskolan och uppåt.

Vi tillhör de bästa när det gäller att minska mat-
svinn. Här har skolköken jobbat väldigt  målmedvetet 
med att se till att maten hamnar i magar och inte i 
soppåsar. Mängden slängd mat vägs varje dag och 
under de senaste två åren har tallrikssvinnet halv-
erats. Buffékoncept har vidareutvecklats i skolmat-
salarna, vilket medfört både minskat matsvinn och 
att barnen äter bättre under skoltid. Bra för miljön, 
 klimatet och för barnens möjlighet att lära.  

Vaxholm är den tryggaste kommunen i länet och 
den näst tryggaste i landet enligt SKR:s och MSB:s 
rapport; trygghet och säkerhet. Det har vi sett också 
tidigare år, att Vaxholm är en trygg stad. En förklaring 
tror jag är det engagemang som många vaxholmare 
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Om Vaxholms stad

Vaxholm är en skärgårdskommun cirka 3 mil norr om 
Stockholm, med 70 öar och cirka 12 000 invånare. På 
Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns 
även stadskärnan. Likt övriga delar av regionen växer 
Vaxholm och år 2040 beräknas kommunen ha cirka 
16 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring 
infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms 
stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket 

är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norr-
tälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.  

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kom-
munen med drygt 600 tillsvidareanställda. Kommun-
huset ligger på Eriksö på Vaxön och rymmer 
kommunens förvaltningsorganisation. 

I Vaxholm finns Bogesundslandet som är ett av 
Stockholms största natur reservat och närheten till 
Östersjön präglar kommunens miljöarbete. 

Foto: Bengt Nyman
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Inledning

2019Hänt i Vaxholm
Januari Februari Mars April Maj Juni

91,8
procent av niondeklassarna i 
Kron  ängs skolan i Vaxholm hade 
godkänt i alla ämnen enligt Skol-
verkets statistik. Detta i jämför el-
 se med genomsnittet 75,5 procent 
för hela Sverige. Det  genomsnitt-
liga meritvärdet låg på 257,4 poäng 
av maximala 340. Det svenska 
genom snittet är 229,8.

 BLYNÄSVIKENS FÖRSKOLA INVIGD

I september invigdes den nybyggda förskolan Blynäsviken, vid Eriksövägen och 
 Blynäsvägen. Namnet Blynäsviken kommer från den vackra viken alldeles intill. 

 JOBBCOACH

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

 VÅLD ÄR ALDRIG OK

I september presenterade Vaxholms stad 
en informationskampanj, bland annat på 
stadens busshållplatser, om våld i nära 

relationer. Våld syns inte alltid på ytan 
och kampanjen visar att det fi nns hjälp 

att få, både för den som är utsatt och för 
den som utsätter någon för våld.

 KULTURNATTEN

Konst, musik, teater, fi lm och en spra-
kande eldshow. Många Vaxholmsbor tog 
del av det stora utbudet när Kulturnatt 
Vaxholm för åttonde gången bjöd på 
kultur i alla möjliga former.

 NYINFLYTTADE VÄLKOMNA

Som nyinfl yttad i Vax-
holm får du från och 
med 2019 en välkomst-
gåva från Vaxholms 
stad. Boken ”En smak-
bit av Vaxholm” ger 
glimtar från staden 
nutid och historia 
och ger inspira-
tion till den som 
vill upptäcka Vax-
holm. Boken fi nns 
också att köpa på Turistbyrån på 
 Rådhustorget.

Ett år går 
fort och det 

hinner hända många 
saker. Här är 

några godbitar 
från Vaxholm 

2019.
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Inledning

Juli Augusti September Oktober November December

HUR SKA VAXHOLM UTVECKLAS 
FRAM TILL ÅR 2040?

Många tog chansen att ge sina syn-
punkter inför arbetet med stadens nya 
översiktsplan, ”Vaxholm 2040” och håll-
barhetsstrategi. Under augusti besökte 
tjänstepersoner fl era av Vaxholms öar 
för att prata med boende

 ROBOTKATTER

För att öka trivsel och lugn bland de 
äldre har Vaxholms äldreboende köpt in 
”robotkatter” som nu ligger och  spinner, 
jamar och skapar god stämning. Katter - 
na kallas också för digitala terapidjur 
och man har kunnat se att de dämpar 
oro och ångest, särskilt på demensav-
delningar. Katterna blir ofta ett positivt 
samtalsämne och är dessutom lätt-
skötta och allergifria.

 BIBLIOTEK PÅ HJUL 

En nyhet för 2019. Vaxholms eldrivna 
lådcykel där du kan låna böcker, ljud-
böcker och tidskrifter. Cykeln  besöker 
till exempel kajen, badstranden och 
 äldreboenden.

VRAKFYND

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

 RENA BOTTEN

Frivilliga dykare har i samarbete med 
Vaxholms stad rensat bottnar på bad-
platser och i hamnar från skräp. Projek-
tet kallas ”rena botten” och cirka 5 ton 
skärp har plockats upp. 

VAXHOLM PÅ ANDRA PLATS I 
TRYGGHETS UNDERSÖKNING

Enligt en rapport om svenska 
kommuners trygghet och säker-
het ligger Vaxholm på andra plats.  
Rapporten är gjord av Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). I undersök-
ning har man bland annat jämfört 
antal personskador, utvecklade 
bränder och anmälda brott. 

Vaxholm är en av 
de främsta kommunerna 

i landet när det handlar om 
minskat svinn i skolmaten. De 
senaste två åren har tallriks-
svinnet halverats. Nu slängs 

i genomsnitt 18 gram per 
tallrik, vilket motsvarar 

en köttbulle.

HÄR SLÄNGS 
MAX EN KÖTTBULLE

Vaxholm är en av 
de främsta kommunerna 

i landet när det handlar om 
minskat svinn i skolmaten. De 
senaste två åren har tallriks-
svinnet halverats. Nu slängs 

i genomsnitt 18 gram per 
tallrik, vilket motsvarar 

en köttbulle.

Vaxholm är en av Vaxholm är en av 
de främsta kommunerna 

i landet när det handlar om 
minskat svinn i skolmaten. De 
senaste två åren har tallriks-
svinnet halverats. Nu slängs 

i genomsnitt 18 gram per 
tallrik, vilket motsvarar 

en köttbulle.
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9Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltnings
berättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.
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Förvaltningsberättelse

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015

Befolkning 12 003 12 023 11 831 11 621 11 380
Varav 0 år 80 103 93 116 99
Varav 1– 5 år 636 657 670 672 697
Varav 6– 15 år 1 807 1 815 1 850 1 840 1 823
Varav 16– 18 år 503 512 468 458 407
Varav 19– 64 år 6 444 6 470 6 387 6 253 6 169
Varav 65– 79 år 2 054 2 026 1 919 1 868 1 782
Varav 80 år och äldre 479 440 444 414 403

Befolkningsförändring – 0,2 % 1,6 % 1,8 % 2,1 % 0,5 %

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

Sjukfrånvaro 5,9 % 5,9 % 6,7 % 6,8 % 7,1 %

Årets resultat, mnkr 17,2 14,6 27,3 32,2 67,1
Resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning 2,5 % 2,3 % 4,3 % 5,2 % 11,4 %

Tillgångar, mnkr 958,7 909,2 935,3 936,2 786,9
Tillgångar, kr/invånare 79 874 75 618 79 052 80 563 69 148

Eget kapital, mnkr 332,5 321,7 306,3 278,7 245,7
Eget kapital, kr/invånare 27 699 26 759 25 893 23 984 21 590

Skulder och avsättningar, mnkr 626,3 587,5 629,0 657,5 541,2
Skulder och avsättningar, kr/invånare 52 176 48 859 53 159 56 579 47 558
Varav lån till kreditinstitut, mnkr 410,0 380,0 466,5 516,5 386,5
Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare 34 158 31 606 39 430 44 445 33 963

Investeringar, mnkr 84,6 46,5 71,4 172,1 44,1
Investeringar, kr/invånare 7 047 3 869 6 039 14 808 3 875
Självfinansieringsgrad 66,8 % 112,7 % 86,9 % 35,4 % 206,7 %

Soliditet 34,7 % 35,4 % 32,8 % 29,8 % 31,2 %
Soliditet, inkl ansvarsförbindelse 20,0 % 19,7 % 17,2 % 13,8 % 11,7 %

Översikt över verksamhetens 
utveckling
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Kommunkoncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat, mnkr 22,6 14,2 26,3 31,2 67,4
Resultat som andel av skatter, 
statsbidrag och utjämning 3,3 % 2,2 % 4,1 % 5,1 % 11,2 %

Tillgångar, mnkr 1 248,5 903,9 930,3 932,6 785,4
Tillgångar, kr/invånare 104 015 75 173 78 640 80 248 69 016

Eget kapital, mnkr 348,6 315,6 300,6 274,0 241,9
Eget kapital, kr/invånare 29 044 26 250 25 414 23 580 21 260

Skulder och avsättningar, mnkr 899,9 588,3 629,7 658,6 543,5
Skulder och avsättningar, kr/invånare 74 971 48 924 53 226 56 668 47 756

Soliditet 27,9 % 34,9 % 32,3 % 29,4 % 30,8 %
Soliditet, inkl ansvarsförbindelse 16,7 % 19,2 % 16,7 % 13,4 % 11,2 %
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Organisation 

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

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

Nämnd Ordförande

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

(vice ordförande)
Överförmyndarnämnd Anna Norström Hvitfeldt (C)

(vice ordförande)

Mandatfördelning 2019-2022

Waxholmspartiet 8
Moderaterna 7
Centerpartiet 4
Socialdemokraterna 4
Liberalerna 2
Sverigedemokraterna 2
Vänsterpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Miljöpartiet 1
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Kommunfullmäktige

Nämnder

Kommunstyrelsen

Nämnd- för teknik, 
fritid och kultur

Stadsbyggnadsnämnd

Valnämnd

Barn- och 
utbildningnämnd

Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd 
(gemensam med Täby)

Socialnämnd

Överförmyndarnämnd 
(gemensam med 

Värmdö)

Förvaltningar

Kommunledningskontor

Stadsbyggnads-
förvaltning

Utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Hel- och delägda bolag

Vaxholm Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB

Stockholms regionens 
Försäkring AB

Vaxholmsvatten AB

Inera AB

Vårljus AB

Kommuninvest 
ekonomisk förening

Kommunalförbund

Storstockholms
brandförsvar

Norrvatten

Samordningförbundet
Södra Roslagen

Revision

Valberedning

Arvodeskommitté

17



14

14 Årsredovisning

14

14 Årsredovisning

Styrning och uppföljning

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

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

Visionen lyder: Vaxholms stad ska vara en attrak-
tiv 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 stor-
stad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präg-
las av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. 
Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med med-
borgarna. Valmöjligheter ska fi nnas, framförallt inom 
skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambi-
tion 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 miljö vänlig 
livsstil.

Gemensamma processer
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kom-
mungemensamma processer för (1) budget och bok-
slut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. 
Ledarskapet på politisk nivå och inom förvaltningen är 
nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive 
nämnds uppdrag. Uppdraget är givet av Vaxholms stads 
kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken.

Gemensam värdegrund
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och 
respekt. Orden sammanfattar kommunens gemen-
samma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads 
medarbetares förhållningssätt, agerande och bemö-
tande. Värdeorden är framtagna gemensamt av med-
arbetare inom kommunens alla verksamheter och 
fungerar som en kompass i kontakter och möten med 
människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. 
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Ekonomistyrning
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar för-
utsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Styr-
ningen utgår från fastställda principer som till exempel 
volymfördelning och finanspolicy. Beslutad budget 
och resultat följs upp och redovisas genom månads-
rapporter, tertialrapporter samt helårsbokslut. Barn- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens budget 
är volymbaserad medan övriga nämnders budget är 
anslagsfinansierad. 

Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt 
för prioriteringar och styr organisationens utveckling. 
Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste 
verktyg för planering och styrning av kommunen och 
dess verksamheter. I mål och budget fastställs stra-
tegiska mål för respektive nämnd inom de tre mål-
områdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar 
inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget 
som nämnden vill fokusera på under kommande plan-
period. Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. 
Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indi-
katorer med ett beslutat målvärde som signalerar om 
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Resulta-
tet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och års-
redovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket 
skapar utrymme för verksamheten att med utgångs-
punkt från sin profession och kunskap om verksam-
heten 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.  

Mål- och budgetprocessen
Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål 
och budget för de kommande tre åren, vilket utgör en 
plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I 
mål och budget bestäms verksamheternas övergripande 
mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor 
och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbud-
get och beslut om investeringar.

Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. 
Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så kall-
lade ramärendet i juni. Ramärendet innehåller en 
samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar 
som gäller för Vaxholms stads planering, exempel-
vis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsätt-
ningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen 
en strategidag för att föra dialog om kommunens 
utveckling och ta fram förslag till kommunövergri-
pande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I sep-
tember återkommer respektive nämnd med sitt ytt-
rande till mål och budget. Nämnderna redogör för sina 
mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kom-
munstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. 
Underlag till yttrandet är bland annat resultatet från 
nämndernas strategidagar som genomförts under 
våren.

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttran-
den. Tillsammans med förnyad omvärlds-informa-
tion, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och 

Målområden
-Kvalitet

-Livsmiljö
-Ekonomi

Nämndernas
strategiska mål
och indikatorer

Förvaltningarnas och
verksamheternas
mål och insatser

Individuella mål
och aktiviteter

Uppföljning och analys

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Behovs- och 
omvärldsanalys

Stadens mål och 
budget

Nämndernas 
yttrande till mål 
och budget

Fastställt 
ramärende
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justerad befolkningsprognos, leder det fram till ett 
slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fast-
ställer mål och budget med övergripande målområ-
den, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt 
ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre 
gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i års-
redovisningen.

Kvalitetssäkring av uppdraget
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vax-
holms stad använder för att följa upp kvaliteten i kom-
munens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning 
inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns 
krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-
bete1 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 konti-
nuerlig 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, intern-
kontroll och processledning. 

Riskanalys och internkontroll 
Internkontroll är det samlade begreppet för den organi-
sering och de system, processer och rutiner som bidrar 
till att säkerställa att kommunens verksamhet är ända-
målsenlig 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. Kommun-
styrelsen och varje nämnd gör årligen en riskana-
lys där väsentliga områden identifieras. Dessa risker 
ingår som en del i nämndernas internkontrollpla-
ner, vilka fastställs av respektive nämnd i samband 
med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporte-
rar resultatet av den interna kontrollen till kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.

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

Processledning
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning 
utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av uppdraget. Den 
ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling 
och förbättring av verksamheten. Att använda kartlagda 
processer som utgångspunkt innebär att utgå från vär-
det som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflö-
den och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas 
och förbättras av medarbetare som arbetar i proces-
serna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund 
för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättrings-
arbete, men också för att prioritera enhetens mål inför 
kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också 
genom att processorientering ger möjlighet att skapa en 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.

De kommunala bolagen
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar 
för att driva en effektiv verksamhet inom sina respek-
tive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolags-
ordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och 
ekonomiska förutsättningar. För mer information om 
bolagen och den kommunala koncernen se sid 47 
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Mål och riktlinjer som är av bety-
delse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska 
omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Eko-
nomisk 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 kom-
munfullmäktige fastställt tre övergripande målområ-
den: 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 ekono-
misk hushållning.

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska 
mål inom respektive målområde som övergripande 
beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå 
inom den kommande treårsperioden. 

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår 
i målområdet ekonomi:
• budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
• resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå 

till minst 2,5 procent,
• soliditeten för kommunkoncernen ska inte 

understiga 30 procent.

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med 
beslutade målvärden som signalerar om kommunen är 
på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall 
används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan 
om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också 
beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 15. 

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdra-
get kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal som 
följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt 
andra typer av uppföljningar som även kan vara kvali-
tativa. 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 skatte-
pengarna ger så stort värde som möjligt.
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Så görs bedömning av måluppfyllelse
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör 
kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning 
av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämn-
den redovisar resultat för indikatorer samt beskriver 
arbetet inom prioriterade fokusområden och speci-
fi ka insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för 
respektive indikator enligt en trafi kljusmodell, 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 res-
pektive färg visas för respektive mål

 Måluppfyllelse (procent) 

25 %  50 % 25 %

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 nämnder-
nas mål inom området, vilket illustreras med ett cir-
keldiagram. Diagrammet bygger på medelvärde för 
respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indika-
torer till respektive mål påverkar inte. 

De övergripande fi nansiella målen ingår i målom-
rådet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 

 Målområde Mål  Indikator 

 Livsmiljö Vaxholm är socialt hållbart  Nöjd Region-Index (NRI)

100 %

Vaxholm är ekologiskt hållbart  Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)

50 %  50 %  Insamlat matavfall (kg/inv)

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

tillsammans med kommunstyrelsens och nämnder-
nas mål till en sammanfattande bild av måluppfyllel-
sen 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.

Ekonomi

28 %

44 %

28 %

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 pro-
cent av målnivån eller…
resultatet är uppfyllt men är 
inte externt jämförbart

Målvärdet är inte uppnått
Resultatet är lägre än 85 pro-
cent av målnivån
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Måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning 2019
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den 
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller 
på väg att uppfyllas (gult) inom all tre målområdena, 
vilket är Vaxholms stads uppsatta kriterium för god 
ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är 
bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk 
hushållning 2019. 

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

Kvalitet

56 %
33 %

11 %

Ekonomi

28 %

44 %

28 %

Livsmiljö

59 %

25 %
17 %
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De globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer en plan för håll-
bar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för håll-
bar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem 
fattig dom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa 
samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimen-
sionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. 

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa 
mål och underliggande delmål. De förtroendevalda 

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

Symboler för de globala målen
1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

3. God hälsa och  
välbefinnande (V)

4. God utbildning  
för alla (V)

5. Jämställdhet (V)

6.Rent vatten och  
sanitet för alla

7. Hållbar energi  
för alla (V)

8. Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt (V)

9. Hållbar industri, innovationer  
och infrastruktur

10. Minskad ojämlikhet (V)

11. Hållbara städer och samhällen (V)

12. Hållbar konsumtion och  
produktion (V)

13. Bekämpa klimatförändringarna (V)

14. Hav och marina resurser (V)

15. Ekosystem och biologisk  
mångfald (V)

16. Fredliga och inkluderande  
samhällen (V)

17. Genomförande och  
globalt partnerskap

24



21

21Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

21

21Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

  Målområdet kvalitet defi nieras 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 inom områ-
det kvalitet beslutade av kommunfullmäktige och indi-
katorernas utfall. Den aggregerade måluppfyllelsen 
visar 56 procent uppfylld (grönt), 31 procent på väg att 
uppfyllas (gult) och 13 procent inte uppfyllt (rött). 

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

Kvalitet

56 %
33 %

11 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde1

Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56 48 55 55

Nöjd Infl ytande-Index (NII) 38 32 40 39

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 69 60 70 71

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

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

rapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet.

 Målområde kvalitet

33 %  67 %

Mål: Invånarna och företagen erbjuds god 
tillgänglighet, bemötande och service (KS)
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Nöjd Region-Index (NRI)  68 65  65 61

Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 53 54  55 54

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

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 har bland annat varit undervisning i förskolan, förskollärarnas ledar-
skap och digital didaktik. Enkätresultat når inte målnivån när det gäller nöjdhet med skolan bland eleverna i åk 5 och 
8. Utvecklingen sett över flera år är dock positiv.   

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

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 
genomförts. Bland annat har fokus varit kompetensutveckling inom specialpedagogik, vilket har givit resultat i form 
av mer varierad undervisning och lärmiljö, bättre tillgänglighetsarbete och större användning av specialpedagogiska 
program och material. Vidare har elevhälsoarbetet prioriterats och arbete genomförts för att främja skolnärvaro. 
Vad gäller indikatorn ”kommunrankning Öppna jämförelser” så har SKR beslutat att ta bort den indikatorn i årets 
undersökning, vilket gör att resultatet för 2019 inte kan redovisas.

  50 %  50 %Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö. (KS)

  50 %  50 %

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

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

 100 %
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Brukarbedömning hemtjänst  
äldre omsorg -helhetssyn, andel (%) 92 % 91 %   94 % 85 %

Brukarbedömning särskilt boende  
äldre omsorg -helhetssyn, andel (%) 71 % 69 %  81 % 78 %

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och  
service boende, andel (%) av maxpoäng 96 % 96 %  100 % 80 %

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 100 % 82 %   80 % 74 %

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

  75 %  25 %

Mål: Invånare och närstående är nöjda med social-
nämndens verksamheter. (SN)

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden  35 % 42 %   35 % 38 %

Analys: Ansökningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt bistånd sker nu digi-
talt. Inom ekonomiskt bistånd har även automatiserat beslutsstöd införts. Samtliga brukare som hemtjänsten behö-
ver nyckel till har fått nyckelfria lås installerade. Från och med hösten kan hemtjänst göra alla inköp av dagligvaror 
digitalt tillsammans med brukarna. På särskilt boende fortgår arbetet med att införa digital nattillsyn som ett kom-
plement. Robotkatter har införskaffats till boendet och dagverksamheten.

 100 %

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens 
möjligheter för att öka självständighet, delaktighet 
och verksamheternas kvalitet. (SN)
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov   52 42  60 61

Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 3,77 3,87  3,75

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Handläggningstid i veckor, ärende komplett 
till beslut  3,9 4,7  5 4,1

Handläggningstid i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad  17,7 16,8  12 13,4

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

 50 %  50 %

Mål: Invånare och företagare är nöjda med bemö-
tandet. (SBN)

 50 %  50 %
Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN)

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Andel strukturerade och standardiserade 
metoder inom socialtjänstens område 28 % 48 %  25 % 52 %

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 funktionstill-
stånd och funktionshinder i relation till hälsa. Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att 
följa med i utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom forskning och evidensbaserad kunskap.

 100 %

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhets-
område utgår från vetenskap och beprövad erfa-
renhet. (SN)
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

  Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur  57 60  55 61

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

  Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek 7,6 8,2 8,0 7,6

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 75 % 78 %  80 % 89 %

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

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

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsupp - 
koppling. (TFK)

 100 %

 100 %

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Andel deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar  49% 49%  45–55% 43%

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

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter. (TFK)  100 %

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,  
SBN = Stadsbyggnadsnämnden, TFK = Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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  Målområdet livsmiljö defi nieras enligt följande: Vaxholms 
stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgo-
doser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. 
Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invå-
nare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upple-
ver en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig 
kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla 
invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till natur-
resursuttaget i ekosystemen. 

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

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom områ-
det livsmiljö beslutade av kommunfullmäktige och 

indikatorernas utfall. Den aggregerade måluppfyllelsen 
visar 25 procent uppfylld (grönt), 59 procent på väg att 
uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).

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

Livsmiljö

59 %

25 %
17 %

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde2

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet 78 76 75 54

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet kvinnor 75 75 75 54

Nöjd Region-Index (NRI), trygghet män 81 78 75 59

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare 4,0 3,1 5 9,5

Analys: Vaxholms stad är en fortsatt säker och trygg plats att leva och vistas i. Förebyggande arbete i samverkan 
med polisen pågår och innebär bland annat en synlig polis, grannsamverkan samt drogförebyggande arbete med 
fokus på barn och unga. I SKR:s rapport Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet rankas Vaxholms stad på andra 
plats i landet i ett sammanvägt värde av indikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda 
våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.1

2  Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner

Målområde livsmiljö 

100 %Mål: Vaxholm är socialt hållbart (KS)

30



27

27Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

27

27Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

 67 %  33 %Mål: Vaxholm är ekologiskt hållbart (KS)

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 75 % 79 %  70 %

Insamlat matavfall (kg/invånare) 30 35  32 33

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

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Trygghetsindex     96 % 94 % 95 % 91 %

Andel lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne (%)    75,4 % 73,5 % 75 % 70 %

Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%)    28 % 31 %  30 % 28 %

Analys: Vaxholms stad har en hög andel barn och elever som känner sig trygga i förskolan, skolan och på fritidshem-
met. Arbetet med trygghet är emellertid fortsatt prioriterat med bland annat goda psykosociala lärmiljöer, behörig 
och engagerad personal samt god elevhälsa. Målnivån för andel lärare med lärarlegitimation uppnås inte helt. Vär-
det är dock från föregående läsår då resultatet för detta läsår först publiceras i april. Andel årsarbetare med för-
skollärarlegitimation når önskat värde.

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

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

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

Mål: Utbildningsverksamheterna arbetar för en 
hållbar miljö i enlighet med BUN:s agenda för 
 ekologisk hållbarhet. (BUN)  100 %

 67 %  33 %
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 33 %  67 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som 
erhållit bistånd i 10–12 mån under året 27,7 % 32,3 % 25 % 33,6 %

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd 
i 10–12 månader under året, andel av alla 
hushåll (%) 0,5 % 0,7 % 0,5 % 0,7 %

Elever i åk 9 som har använt narkotika någon 
gång, andel (%) 9 % 9 % 8 % 10 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Beställning av kart- och mättjänster via 
webbformulär, procent (%)  0 % 59 %  50 %

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

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och 
cykelvägar 51 51 55 56

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar 52 52 55 55

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning 
och sophämtning 64 64 60 64

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

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

 100 %

 67 %  33 %
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Mål: Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK)

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Energianvändning kWh/m2 i kommunal-
ägda lokaler 148 139  180

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

 100 %

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden,  
SBN = Stadsbyggnadsnämnden, TFK = Nämnden för teknik, fritid och kultur.
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Målområdet ekonomi defi nieras enligt följande: Vax-
holms stad har en god ekonomi i balans. Den kommu-
nala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna 
ger så stort värde som möjligt. 

Vaxholms stad har tre övergripande fi nansiella 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 fi nansiella målen har även 
nämnderna egna mål och indikatorer. 

Resultat och måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål inom områ-
det ekonomi beslutade av kommunfullmäktige och indi-
katorernas utfall.

Den aggregerade måluppfyllelsen visar 28 procent 
uppfylld (grönt), 28 procent på väg att uppfyllas (gult) 
och 44 procent inte uppfyllt (rött).

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

Ekonomi

28 %

44 %

28 %

Målområde ekonomi 
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde3 

Budgetavvikelse (mnkr) –1,9 mnkr –2,7 mnkr  0 mnkr 0 mnkr

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 2,3 % 2,5 %  2,5 % 0,8 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 34,9 % 27,9  % 30 % 40,5 %

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

3  Benchmarking sker med Stockholms län.

 100 %

 100 %

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)

Övergripande finansiella mål

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

Mål: Soliditet för kommunkoncernen ska inte 
understiga 30 procent  100 %
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultat i procent av skatteintäkterna (%) –7,1 % -2,5  %  0  % 0  %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 2,3 % 0,3 %  0 % 0 %

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) 3,5 % 2,4 %  0 % –8,2 %

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 0,7 % 2,5 %  0 % –4,3 %

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) –9,2 % –9,0 %  0 % –12,3 %

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

 50 %  50 %Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN) 

 100 %Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)

Nämndernas mål
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Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 5,5 % 3,1 % 0 % 0 %

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) –12,5 % –9,4 %  0 % –6,0 %

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 3,1 % 2,0 % 0 % 5,6 %

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg (%) –28,4 % –31,3 %  0 % –12,6 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget
–4 % –8 %

 
0 % 0 %

 Självkostnadstäckningsgraden 57 % 46 %  75 % 66 %

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

Indikator Agenda 2030 Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget –2,6 % –3,3 % 0 % 0 %

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

 25 %  75 %Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)

 100 %

 100 %

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)

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

Andel heltidsanställda per förvaltning

Andel tillsvidareanställda per förvaltning
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Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för att 
ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommu-
nens invånare får en bra vardag. 

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

Personalöversikt
Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019

Antal anställda 673 858 868
kvinnor (%) 79 79 76
män (%) 21 21 24
Antal tillsvidareanställda 496 610 624
kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75
kvinnor deltid (%) 28 27 27
män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57
Män deltid (%) 22 23 18
Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106
Antal timanställda 83 113 138
Den stora förändringen i antal anställda mellan 2017 och 
2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen 
regi.
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Personalomsättning
Under 2019 har personalomsättning ökat från 6,8 pro-
cent 2018 till 10,2 procent. Ökning har skett inom alla 
förvaltningar förutom kommunledningskontoret där 
omsättningen har minskat något.

75 tillsvidareanställda har slutat under året. Sam-
tidigt har 71 nya tillsvidareanställningar gjorts.

Sjukfrånvaro 
Genomsnittet för sjukfrånvaro 2019 är 5,9 procent vilket 
är oförändrat jämfört med 2018. 

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 
42,7 procent 2018 till 45,9 procent under 2019. Andel 
långtidssjukskrivning mäts genom andel sjukskriv-
ningsdagar inom denna kategori av det totala antalet 
sjukskrivningsdagar.

Insatser för att minska sjukfrånvaron är bland 
annat upprättande av plan för återgång i arbete enligt 
Försäkringskassans riktlinjer samt rutiner med sam-
tal vid mer än fyra sjuktillfällen inom senaste tolv-
månadersperioden.

Sjukfrånvaro 2017 2018 2019

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9
kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5
män (%) 3,5 3,7 3,6
-29 år (%) 5,6 4,2 3,6
30-49 år (%) 8,0 5,5 5,5
50- år (%) 5,8 6,8 6,9
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 47,8 42,7 45,9

Motiverade medarbetare 
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvaru-
märket har ett arbete med att ta fram en värdegrund 
för Vaxholms stad pågått under 2019 med stor delak-
tighet från samtliga arbetsplatser i kommunen.  De 
gemensamma värdeorden är samspel, engagemang och 
respekt. Ett utvecklingsarbete med att integrera värde-
grunden i kommunens arbete pågår.  

Resultatet av årets medarbetarundersökning visa 
på fortsatt nöjda, motiverade medarbetare med goda 
förutsättningar att leverera tjänster med hög kvalitet. 
I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner 
och regioners) frågor som är underlag för total index 
HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms 
stads totalindex är i år 82, vilket kan jämföras med 
genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. 
Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2019 
(83), i jämförelse med genomsnittet för alla kommu-
ner som är 78.

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2015–2019
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Konjunkturläget
Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) prognoser 
har sedan december 2017 utgått från att högkonjunktu-
ren skulle kulminera 2018 och följas av vikande syssel-
sättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna 
blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, vil-
ket framgår både av förtroendeindikatorer och syssel-
sättningsstatistiken. SKR räknar nu med att Sverige går 
in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kom-
mer att fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP 
ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och 
att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att 
arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Sverige har de 
senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack 
vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunk-
turen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring 
bland annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i sär-
skilt hög grad den svenska exportmarknaden, vilket 
innebär att tillväxten inte har samma förutsättningar att 
få ett positivt stöd från exporten. Konjunkturläget har en 
påverkan på hur kommunernas skatteintäkter utveck-
lar sig. 

Demografin
I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och orga-
nisationer konstaterat att befolkningsförändringar 
ställer höga krav på kommunernas och regionernas 
finansiering kommande år. I juni presenterade Finans-
departementet en analys som visade att med oföränd-
rat 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 arbets-
för ålder och att det är just de äldre och unga som ökar 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 

snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom 
kommer den största delen av intäkterna från skatt på 
arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar 
väsentligt långsammare. Sedan finanskrisen 2008–2009 
har antalet arbetade timmar utvecklats mycket positivt 
i förhållande till det demografiska trycket. Kommande 
år ser vi dock att utvecklingen blir den omvända när det 
demografiska trycket ökar medan sysselsättningen, 
av både demografiska och konjunkturella orsaker, inte 
längre kan växa i samma takt som tidigare. I Vaxholms 
stad förväntas andelen i åldrarna 80+ öka mest i rela-
tion till den totala befolkningsmängden. Kommunen 
prognostiserar en minskad andel barn som går i grund-
skolan mellan 6-15 år. 

Kostnadsutjämningsutredningen
Riksdagen har beslutat att införa ändringar i kostnads-
utjämningssystemet. Ändringarna innebär att tre nya 
delmodeller införs som avgör om kommunerna och 
regionerna får ett kostnadsutjämningsbidrag eller får 
betala en kostnadsutjämningsavgift. Förändringarna 
innebär att systemet i högre grad kommer att ta hän-
syn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till 
följd av gles bebyggelse. Lagändringarna börjar gälla 
den 1 januari 2020. Den 1 oktober 2019 publicerade SKR 
tillsammans med SCB en prognos av de ekonomiska 
effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Progno-
sen innebär en förlust för Vaxholms del på -593 kronor 
per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor 
på totalen. Detta motsvarar cirka -1 procent i försäm-
rat resultat per år vilket är en stor utmaning med tanke 
på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven 
som redan föreligger framåt. De ekonomiska effekterna 
fasas in över ett antal år genom ett införandebidrag. 
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Pensionskostnader
Den kommunala pensionsskulden är ofta föremål för 
diskussion och pensionskostnaderna har ökat kraftigt 
som en följd av att allt fler anställda inom sektorn har 
löner som ligger över brytpunkten. På riktigt lång sikt 
kommer det inte att finnas någon pensionsskuld i den 
kommunala sektorn. Det beror på att det nya pensions-
avtalet från 2014 är helt avgiftsbestämt för medarbetare 
födda 1986 eller senare. Kostnaden kommer då endast 
bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resul-
tat. De äldre avtalen kommer dock att leva kvar i många 
år och påverka kostnadsbilden, men i avtagande omfatt-
ning. Den stora pensionsskuld som byggdes upp före 
1998 amorteras nu ner. Utbetalningen av dessa pensi-

oner uppgår idag till stora belopp, cirka 6 miljoner kro-
nor årligen för Vaxholms del, och innebär en dubbel 
belastning för resultatet genom de redovisningsregler 
som gäller idag. Samtidigt ökar skulden för förmåns-
bestämda pensioner som intjänas sedan 1998. Men även 
denna skuld kommer så småningom att avvecklas. De 
gamla pensionssystemen innebär en risk i kommuner-
nas ekonomiska planering eftersom de är volatila och 
svåra att prognostisera. Vaxholms stad har fått erfara 
kraftiga prognosförändringar i 2018 års bokslut. Efter en 
genomförd upphandling har Skandia tilldelats avtalet att 
hantera Vaxholms pensionsadministration från och med 
oktober 2019. Vaxholms stads totala pensionsförpliktelse 
finns redovisad under rubriken Finansiell analys.

Foto: Åsa Dry Larsson
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Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

Kajerna i centrala Vaxholm ska 
renoveras
Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön har 
uppnått sin förväntade livslängd. Kajerna byggdes 1968, 
med en förväntad livslängd på 50 år och det senaste 
året har återkommande sättningar i marken på närlig
gande gator indikerat behov av renovering. Efter att den 
geotekniska undersökningen slutförts och granskats av 

en oberoende part, kan det konstateras att det finns ett 
omfattande behov av att åtgärda kajernas skick. Kom
munstyrelsen fattade därför beslut om att inleda ett 
investeringsprojekt för att möjliggöra renovering av 
kajerna under de kommande åren. Ett arbete har nu 
inletts för att se hur och när renoveringarna ska genom
föras för att minska påverkan för de verksamheter som 
finns vid kajerna. 

Skandia ny pensionsadministratör
Från den 1 oktober 2019 är Livförsäkringsbolaget Skan
dia Vaxholms stads pensionsadministratör. Upphandling 
av tjänsten skedde via avropsförfarande enligt ram avtal 
hos SKR.

Kommentus Inköpscentral AB. Det var två leve
rantörer som inkom med anbud, Skandia och KPA. 
Skandia ska hantera och förmedla avgiftsbestämd 
ålderspension. Det innebär att ta in uppgifter, regist
rera, bevaka och utreda, administrera pensionsutbe
talningar oavsett förmån inklusive samordning och 
inkomstbevakning. Skandia ska även arrangera infor
mationsträffar för alla medarbetare. Skandia ska 
beräkna pensionsskulden både på kort och lång sikt. 
Avtalet omfattar också en utökad handläggartjänst där 
alla medarbetare i Vaxholms stad kan få stöd i sina 
frågor gällande avgiftsbestämd ålderspension.

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

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

Ny internhyresmodell för skolor och 
förskolor
Det fanns sedan 2015 ett politiskt uppdrag om att ta 
fram en ny internhyresmodell för barn och utbildnings
nämnden. Förvaltningen har berett ett förslag på ny 
internhyresmodell som har beslutats av kommunstyrel
sen. Före beslutet har barn och utbildningsnämnden 
samt nämnden för teknik, fritid och kultur fått möjlighet 
att yttra sig över förslaget. 

Målsättningen med internhyresmodellen är att 
skapa en rättvis, transparent hyressättning som ska
par incitament till effektiv lokalanvändande. Intern
hyresmodellen har arbetats fram av en arbetsgrupp 
bestående av representanter från både utbild
nings och stadsbyggnadsförvaltningen samt kom
munledningskontoret. Detta för att säkerställa en 
helhetsbild samt erhålla djup och god detaljnivå. 
Internhyresmodellen i sitt första steg berör verk
samhetslokaler som nyttjas av förskolor och sko
lor. Arbetet med internhyresmodellen kommer att 
fortsätta för att även innefatta övriga fastigheter i 
kommunen.

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

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

43



40

40 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

40

40 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

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

Årets resultat
Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 17,2 
miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det 
2,7 mnkr sämre resultat än planerat. Årets resultat som 
andel av skatter, statsbidrag och utjämning uppgår till 

Finansiell analys 

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

Nettokostnadsandel 
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande 
intäkterna kommer stadens ekonomi att urholkas och 
äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta 
att detta inte sker är att sätta samtliga kostnader i rela
tion till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjäm
ning. Uppgår denna relation till en andel lägre än 100 
har kommunen en balans mellan intäkter och kostna
der. Den totala nettokostnadsandelen om 97,5 procent 
innebär att resultatet är positivt och uppgår till 2,5 pro
cent. De medel som återstår går till att finansiera amor
teringar och investeringar. 

Årets resultat 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat (mnkr) 67,1 32,2 27,3 14,6 17,2
Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och 
utjämning 11,4 % 5,2 % 4,3 % 2,3 % 2,5 %

Nettokostnaden som andel av skatteintäkter 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamheten 83,1 % 88,9 % 89,0 % 91,0 % 90,6 %
Avskrivningar 4,0 % 4,7 % 5,4 % 5,8 % 5,8 %
Finansnetto 1,5 % 1,2 % 1,4 % 0,9 % 1,1 %
Nettokostnadsandel 88,6 % 94,7 % 95,7 % 97,7 % 97,5 %
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Investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar 
kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både beroende av 
vilket resultat och vilken investeringsvolym kommu
nen uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden 
bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansie
ringsgraden räknas ut genom att sätta summan av 
årets resultat och icke kassaflödespåverkande av och 

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

Investeringar 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringsvolym (mnkr) 44,1 172,1 71,4 46,5 84,6
Självfinansieringsgrad 206,7 % 35,4 % 86,9 % 112,7 % 66,8 %
Andel av skatter, statsbidrag och utjämning 9,0 % 28,0 % 11,0 % 7,0 % 12,4 %

Foto: Bengt Nyman
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Kapacitet
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att 
möta finansiella åtaganden på lång sikt. 

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan
sieringsutrymme. Den visar hur stor del av stadens till
gångar som har finansierats med det egna kapitalet. En 
högre soliditet innebär att den långsiktiga betalnings
förmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hus
hållning är att kommunens soliditet bör vara oförändrad 
eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet 
enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men 
sjunkit något under 2019. Kommunkoncernens soliditet 
är 27,9 procent vilket underskrider stadens finansiella 
mål på 30 procent. 

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

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

Soliditet 2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet enligt balansräkningen 31,2 % 29,8 % 32,8 % 35,4 % 34,7 %
Soliditet inkl pensionsåtagande 11,7 % 13,8 % 17,2 % 19,7 % 20,0 %
Förändring av eget kapital (mnkr) 68,3 33,0 27,6 15,4 10,8
Kommunkoncernens soliditet enligt balansräkningen 30,8 % 29,4 % 32,3 % 34,9 % 27,9 %

Skuldsättningsgrad 2015 2016 2017 2018 2019

Total skuldsättningsgrad 68,8 % 70,3 % 67,3 % 64,6 % 65,3 %
 Varav avsättningsgrad 4,8 % 4,4 % 4,9 % 6,8 % 7,9 %
 Varav kortfristig skuldsättningsgrad 14,9 % 10,7 % 12,5 % 13,5 % 12,2 %
 Varav långfristig skuldsättningsgrad 49,1 % 55,2 % 49,9 % 44,4 % 45,2 %
Lån till kreditinstitut (mnkr) 386,5 516,5 466,5 380,0 410,0

Stadens intäkter 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetsintäkter (mnkr) 139,4 125,0 125,3 117,1 114,0
Skatteintäkter (mnkr) 579,1 619,2 641,9 656,3 689,6
Skatteuttag 19,78 % 19,78 % 19,78 % 19,78 % 19,78 %
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Risk
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka sta
dens resultat och kapacitet.

Likviditet
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstill
gångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När det 
gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom 
betalberedskapen i form av likviditet en viktig kompo
nent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 
53,5 mnkr vid bokslutstillfället. Staden har vid ett fåtal 
tillfällen nyttjat checkräkningskrediten för att möta 
temporära svackor i likviditeten. 

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

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

Tvister
Staden har en pågående tvist med en av byggentrepre
nören till Campus idrottshall. Ärendet har fått pröv
ningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och 
kan påverka stadens resultat längre fram.

Likviditet 2015 2016 2017 2018 2019

Kassalikviditet 110,9 % 136,6 % 98,2 % 66,6 % 77,1 %
Rörelsekapital (mnkr) 12,7 36,6 – 2,2 – 39,9 – 21,6

Pensionsskuld (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Kortfristig skuld, individuella valet 10,1 11,2 11,5 12,3 13,7
Avsättning för pensioner 37,8 41,3 45,6 61,6 75,9
Ansvarsförbindelse 153,0 149,2 145,3 142,4 140,3
Summa 200,8 201,7 202,4 216,3 229,9

Borgensåtagande (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Vaxholmsvatten AB 101,0 101,0 101,0 98,0 98,0
Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Förlustansvar för egnahem 0,1 0,0   
Summa 103,1 103,0 103,0 100,0 100,0
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Kontroll
Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den 
ekonomiska utvecklingen. 

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

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

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr) Mars April Augusti Oktober Bokslut

Kommunstyrelsen – 1,0 – 1,3 – 1,0 0,0 – 1,9
Socialnämnden 3,0 3,0 3,0 4,0 5,6
Barn och utbildningsnämnden 2,3 1,5 1,5 2,0 1,0
Stadsbyggnadsnämnden 0,0 0,3 0,0 0,0 – 0,5
Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,0 0,0 0,0 0,0 – 1,6
Finansförvaltningen – 6,6 – 6,1 – 5,5 – 5,0 – 5,3
Summa – 2,3 – 2,6 – 2,0 1,0 – 2,7
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Vaxholms stads  
finansiella profil 2016–2018
Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad 
befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansi
ellt under 2016–2018 i förhållande till övriga kommuner 
i Stockholms län. Detta görs med hjälp av en polärdia
gram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor 
hos den granskade kommunen i jämförelse med andra. 
Diagrammen innehåller dels åtta finansiella nyckel
tal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns 
ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsik
tig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsbered
skap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella 
utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poäng skalan 
är relativ. Det finns 26 kommuner i Stockholm och 
poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som 
har de starkaste observationerna inom varje nyckeltal 
får en femma, de fem kommuner som följer får en fyra. 
De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Där
efter följer fem kommuner som får en tvåa och de tre 
svagaste kommunerna får följaktligen en etta. 

I diagrammen ser man att nyckeltalet för det 
genomsnittliga resultatet samt skattefinansierings

graden av investeringar förändras kraftigt mellan 
åren. Orsaken är att det funnits en omfattande explo
ateringsverksamhet bland Stockholmskommuner 
under de senaste åren. Exploateringsintäkter påver
kar kommunernas resultat och självfinansierings
grad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder 
till snabba förändringar mellan kommunernas place
ringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell 
ställning inom flera områden i jämförelse med övriga 
kommuner i Stockholms län men presterar sämre 
inom två nyckeltal, vilket är skattesats och finan
siella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än 
genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommu
ner som sålt delar av sina anläggningstillgångar inom 
koncernen utmärks oftast av goda finansiella netto
tillgångar. Kommuner med svaga finansiella netto
tillgångar har oftast också en svag soliditet, men det 
finns ett antal kommuner, däribland Vaxholm, som har 
en nära genomsnittlig soliditet trots att kommunen 
uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Det inne
bär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar 
bundna i anläggningstillgångar. 
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Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska 
upplysningar om årets resultat efter balanskravsjus-
teringar och balanskravsresultatet redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunal-
lagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa 
poster som inte härrör från den egentliga verksam-
heten. 

Balanskravsutredning Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 17,2 14,6
- Samtliga realisationsvinster - -
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter - -
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter - -
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 17,2 14,6
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -
Årets balanskravsresultat 17,2 14,6
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Den kommunala koncernen

Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Öst-
eråker 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 kommu-
ner i Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar 
institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppbo-
ende för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, 
utredning i institution och öppenvård, skola, psyko-
logverksamhet, jour- och familjehemsverksamhet, 
behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgiv-
ning. I årsstämman beslutades att Vårljus ska försät-
tas i likvidation per 1 november 2019 som förväntas 
vara genomförd i november 2020. 

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett 
aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har 
tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. 
Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kom-
munal riskhantering med målet att på ett optimalt 
sätt minska skador, förluster och störningar samt att 
skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. 

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

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regio-
ner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att 
erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera 
ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar 
och utvecklar också gemensamma digitala lösningar 

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

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

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet är att för-
valta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm 
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna 
verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägen heter 
också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget, 
utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.  

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärva-
des under 2015 som ett strategiskt markköp. Bola-
gets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra 
kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs 
av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolaget, utan 
bolaget administreras genom stadens förvaltning.  

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som 
ägs av sju kommuner–Österåker, Vaxholm, Vallentuna, 
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till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. 
Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017.

Kommunalförbund
Staden är medlem i följande kommunalförbund:
• Norrvatten
• Storstockholms Brandförsvar
• Samordningsförbundet Södra Roslagen

Norrvatten är ett kommunalförbund som produce-
rar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 
medlemskommuner med stark expansion i norra Stor-
stockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricks-
vattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, 
Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunal-
förbund med tio samarbetande kommuner. Verk-
samheten innefattar räddningstjänst vid brand eller 
nödläge, förebyggande arbete för att minska brän-
der och olyckor i samhället och tillsyn av exempel-
vis skolor och sjukhus. Verksamheten omfattar 16 

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

Gemensamma nämnder
Staden har två gemensamma nämnder:
• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till-

sammans med Täby kommun
• Överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö 

kommun

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

Foto: Åsa Dry Larsson
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Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar till-
sammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 
2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen 
lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta 
avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyn-
darnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kom-
muns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet 
med verksamheten är att de som har ställföreträdare 
inte ska lida rättsförluster.

Förbundets ändamål att inom kommunernas geo-
grafiska område att svara för en finansiell samordning 
mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet 
insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov 
av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta 
till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till 
egen försörjning genom förvärvsarbete. Samordnings-
förbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet 
utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker.

Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vax-
holms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga 
kommunala koncernföretagen är undantagna från 
skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper. 
Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB till-
kommit och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits 
bort från de sammanställda räkenskaperna.
• Vaxholms Smeden 3 AB (100%)
• Roslagsvatten AB (12,6%)

Privata utförare
Kommuner får enligt kommunallagen1 lämna över sköt-
sel av kommunala angelägenheter till privata utförare. 
Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av 
en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå 
kommunen som huvudman för verksamheten, och är 
därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna 
för dessa verksamheter på samma sätt som för verk-
samhet som bedrivs i egen regi. Privata utförare som 
bedöms som väsentliga anges nedan:

Olivia omsorg AB driver verksamheten av service-
boende, gruppbostad samt daglig verksamhet LSS 
från och med april efter genomförd upphandling. 

Peab AB sköter snöröjning samt gatuunderhåll och 
skötsel.

JRF Mark AB har ansvar för markskötsel, både all-
män plats samt tomtmark.

TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm 
AB har ansvar för markskötsel, både allmän plats 
samt tomtmark samt reception och vaktmästeri på 
Campus Vaxholm.

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vax-
holm med Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker 
genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har 
auktorisationsavtalet med 37 olika utbildningsanord-
nare och dessa avtal har ökat sedan auktorisations-
starten 2017. 

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

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 miljööver-
domstolen. Detaljplanering för bostäder och förskola 
i Storäng fortgår. Detaljplanerna för Resarö Mitt och 
kvarteret Kulan har antagits av kommunstyrelsen, men 
är överklagade till mark- och miljödomstolen. På Rindö 
pågår arbete med detaljplanen för småhusbebyggelse 
inom Rindö hamn. Vaxholms stad projekterar och plane-
rar 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 förutsätt-
ningar för både ökad tillgänglighet, service och kvali-
tet. Införandet av nya verksamhetssystem och e-tjänster 
underlättar invånarnas kommunikation med förvalt-
ningarna, ger snabbare service och en mer rättssäker 
handläggning. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med 
att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhets-
områden. Vaxholms stad deltar i ett nationellt pro-
jekt för att ta fram en plan för att öka tillgängligheten 
och det digitala utbudet för medborgarna inom vård och 
omsorg och övriga samhällstjänster.

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

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

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

Demografisk förändring
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre 
åldrar. Detta innebär att kommunsektorns kostnader 
ökar om alla ska få samma välfärd som idag eftersom 
välfärdens verksamheter, såsom barnomsorg, skola, 
äldreomsorg och sjukvård, främst riktar sig mot barn, 
unga och äldre. Att kostnaderna ökar är en utmaning då 
personer i yrkesverksam ålder, som står för det mesta 
av skatteintäkterna, ökar i betydligt mindre omfattning.
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socionomer. Att kunna rekrytera och behålla medarbe-
tare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effek-
tivitet och utveckling i verksamheterna. Därför kommer 
Vaxholms stad att fortsätta att utveckla varumärket 
Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Service och bemötande
Vaxholms stad vill ge invånare god service och ett gott 
bemötande. Arbetet kommer att fortsätta för att ytter-
ligare förbättra tillgängligheten, genom utveckling av 
e-tjänster och tydlig information på kommunens webb-
sida. Det ska också bli lättare och gå snabbare att nå 
rätt person via telefon och e-post. Under kommande 
år kommer staden också att fortsätta arbetet med att 
konkretisera den gemensamma värdegrunden i för-
hållningssätt och beteenden utifrån varje enhets och 
medarbetares specifika uppdrag och ansvar. 

Hållbarhet i fokus
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbar-
hetsmål 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 Sve-
rige som syftar till att sprida information och kunskap 
om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att enga-
gera och skapa delaktighet bland medborgarna i sta-
dens 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 bety-
delsefull för kommunens invånare och besöksnäring, 
vilket kräver åtgärder inom olika områden som till 
exempel badvatten, tömning av båttoalett och enskilda 
avlopp. Förra årets torra sommar lyfte fram dricks-
vattenförsörjningen, vilket även kommer att vara ett 
framtida fokus. 

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på 
trygghet i offentlig miljö och inom kommunens verk-
samheter. Detta, tillsammans med psykisk och fysisk 
hälsa ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, 
kommer att vara prioriterade verksamhetsområden 
framåt och i linje med målen i Agenda 2030.  

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

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

Driftredovisning per nämnd
Driftredovisning per nämnd (mnkr)           Bokslut 

Intäkter    
Bokslut 

Kostnader   
Bokslut 
Intern- 
handel      

Bokslut  
netto       

Budget  
netto      

Budget- 
avvikelse        

Bokslut  
netto      
2018

Kommunstyrelsen 6,2 – 81,0 – 3,0 – 77,7 – 75,8 – 1,9 – 72,3
Barn- och utbildningsnämnden 46,6 – 353,4 – 40,3 – 347,0 – 348,0 1,0 – 335,6
Socialnämnden 34,0 – 195,9 – 11,5 – 173,4 – 178,9 5,6 – 159,9
Nämnden för teknik, fritid och kultur 22,6 – 112,7 39,2 – 50,9 – 49,2 – 1,6 – 48,1
Stadsbyggnadsnämnden 4,4 – 10,3 – 0,3 – 6,3 – 5,8 – 0,5 – 5,3
Summa nämnder 113,8 – 753,2 – 15,8 – 655,2 – 657,8 2,6 – 621,1
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m. 0,3 – 17,3 0,0 – 17,0 – 9,6 – 7,4 – 23,0
Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 15,8 15,8 16,2 – 0,4 15,6
Verksamhetens nettokostnad 114,0 – 770,5 0,0 – 656,5 – 651,3 – 5,2 – 628,4
Skatteintäkter 689,6 0,0 0,0 689,6 687,8 1,7 656,3
Generella statsbidrag och utjämning 72,9 – 81,2 0,0 – 8,4 – 7,5 – 0,8 – 7,5
Verksamhetens resultat 876,5 – 851,8 0,0 24,7 29,0 – 4,3 20,4
Finansiella intäkter 1,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,1 1,9
Finansiella kostnader 0,0 – 9,2 0,0 – 9,2 – 10,7 1,5 – 7,6
Resultat efter finansiella poster 878,1 – 861,0 0,0 17,2 19,8 – 2,6 14,6
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 878,1 – 861,0 0,0 17,2 19,8 – 2,7 14,6
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Driftredovisning per verksamhet
Driftredovisning per verksamhet (mnkr)           Bokslut 

Intäkter    
Bokslut 

Kostnader   
Bokslut 
Intern- 
handel      

Bokslut  
netto       

Budget  
netto      

Budget- 
avvikelse        

Bokslut  
netto      
2018

Politisk verksamhet 0,3 – 9,0 0,0 – 8,7 – 8,9 0,2 – 7,3
Infrastruktur, skydd 26,6 – 130,1 44,4 – 59,0 – 55,4 – 3,6 – 59,7
Kultur och fritid 3,4 – 20,7 – 9,5 – 26,8 – 26,5 – 0,3 – 25,2
Pedagogisk verksamhet 45,1 – 333,8 – 41,5 – 330,2 – 333,0 2,8 – 319,7
Vård och omsorg 20,7 – 159,8 – 10,5 – 149,6 – 142,2 – 7,4 – 134,3
Individ- och familjeomsorg 0,8 – 19,6 – 0,3 – 19,1 – 28,8 9,7 – 21,0
Särskilt riktade insatser 12,4 – 11,2 – 0,1 1,1 – 0,9 2,0 0,9
Affärsverksamhet 3,1 – 4,2 – 0,3 – 1,4 – 3,7 2,2 – 0,2
Gemensamma verksamheter 1,4 – 65,0 2,2 – 61,5 – 58,6 – 2,9 – 54,5
Summa nämnder 113,8 – 753,2 – 15,8 – 655,2 – 657,8 2,6 – 621,1
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m. 0,3 – 17,3 0,0 – 17,0 – 9,6 – 7,4 – 23,0
Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 15,8 15,8 16,2 – 0,4 15,6
Verksamhetens nettokostnader 114,0 – 770,5 0,0 – 656,5 – 651,3 – 5,2 – 628,4
Skatteintäkter 689,6 0,0 0,0 689,6 687,8 1,7 656,3
Generella statsbidrag och utjämning 72,9 – 81,2 0,0 – 8,4 – 7,5 – 0,8 – 7,5
Verksamhetens resultat 876,5 – 851,8 0,0 24,7 29,0 – 4,3 20,4
Finansiella intäkter 1,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,1 1,9
Finansiella kostnader 0,0 – 9,2 0,0 – 9,2 – 10,7 1,5 – 7,6
Resultat efter finansiella poster 878,1 – 861,0 0,0 17,2 19,8 – 2,7 14,6
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 878,1 – 861,0 0,0 17,2 19,8 – 2,7 14,6

Kommentarer
Av driftredovisningen framgår att nämnderna samman-
taget redovisar ett överskott mot budget på 2,6 mnkr.

Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse 
som framförallt beror på ej budgeterade advokatkost-
nader som kommunen har till följd av tvisten med en 
av byggentreprenörerna till Campus idrottshall samt 
utrangeringskostnader av Lägerhöjdens förskola. 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv bud-
getavvikelse. Däremot är resultatet exklusive volympå-
verkan och övrig avräkning negativt. Egenregin visar ett 
underskott på ca – 2 mnkr. Åtgärder som gjorts under 
året för att sträva mot budget i balans är en samman-
slagning av Vaxö skola och Rindö skola till ett rektors-
område, nedläggning av förskolan Äppelgården och 
att göra familjedaghemmen vilande. Åtgärder för att 
minska underskottet kommande år kommer bland 
annat vara att se över utnyttjandet av lokaler.

Socialnämnden har en positiv avvikelse på 5,6 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på överskott på individ- och 

familjeomsorgen (IFO) på grund av lägre volymer. En 
del av överskottet är också kopplad till en omorga-
nisation av barn och elevstödet som har inneburit att 
barn- och utbildningsnämnden har tagit över löne-
kostnader som fanns med i socialnämndens budget 
2019. Under 2020 kommer budget för dessa kostna-
der att flyttas över från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämnden. Inom IFO har man aktivt arbetet 
med öppenvårdsinsatser som ett alternativ till kost-
samma placeringar. Stabil personalsituation har inne-
burit färre konsulter. Verksamhetsområdet vård och 
omsorg har en negativ budgetavvikelse. Underskottet 
är kopplat dels till hemtjänsten och dels till att driva 
det särskilda boendet i egen regi. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett 
underskott på – 1,6 mnkr. Fastighetsenheten gör ett 
underskott på – 3,4 mnkr medan övriga verksamhe-
ter gör ett samlat överskott på 1,8 mnkr. Fastighets-
enhetens underskott beror främst på ökade kostnader 
för löpande fastighetsservice och el. Kostnaderna 
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för stormen Alfrida uppgår för året till 0,8 mnkr och 
belastar främst verksamheterna mark, park och 
idrotts- & friluftsanläggningar. 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvi-
kelse och når inte målnivån på självfinansieringsgra-
den. Underskottet beror på delvis på sjukskrivningar 
som genererar kostnader samtidigt som bygglovs-
intäkterna uteblir. 
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Resultaträkning

Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller inte 
några interna transaktioner. 

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
2019

Budget 
2019

Budget-  
avvikelse

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 1,9 114,0 107,4 6,6 117,1
Verksamhetens kostnader 2,9 – 731,0 – 718,5 – 12,5 – 707,5
Avskrivningar 3 – 39,4 – 40,0 0,7 – 37,8
Verksamhetens nettokostnad  – 656,3 – 651,1 – 5,2 – 628,2
Skatteintäkter 4 689,6 687,8 1,7 656,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 – 8,4 – 7,5 – 0,8 – 7,5
Verksamhetens resultat  24,9 29,2 – 4,3 20,6
Finansiella intäkter 6 1,6 1,5 0,1 1,9
Finansiella kostnader 7 – 9,4 – 10,9 1,5 – 7,8
Resultat efter finansiella poster  17,2 19,8 – 2,7 14,6
Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat  17,2 19,8 – 2,7 14,6

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

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budget-  
avvikelse  

Kommunstyrelsen    
Inventarier 0,0 – 0,2 0,2
IT – 2,0 – 2,0 0,0
Digital utveckling/E-tjänsteplattform 0,0 – 0,7 0,7
Miljöbil 0,0 – 0,4 0,4
Gym – 1,2 – 1,0 – 0,2
GC-vägar – 0,2 – 2,0 1,8
Rådhuset 0,0 – 5,0 5,0
Kommunhuset 0,0 – 0,2 0,2
Uppvärmd läktare ishall – 2,7 0,0 – 2,7
Övrigt 0,0 – 5,4 5,4
Summa – 6,1 – 16,7 10,6
    
Nämnden för teknik, fritid och kultur    
Gator och trafik – 3,8 – 5,0 1,2
Om- och tillbyggnader fastigheter – 18,4 – 9,0 – 9,4
Hamnar och kajer – 0,8 – 1,0 0,2
Fritid – 0,5 – 1,0 0,5
Park och mark – 0,8 – 1,0 0,2
Energisparåtgärder – 1,0 – 1,0 0,0
Summa – 25,2 – 18,0 – 7,2
    
Barn- och utbildningsnämnden    
Inventarier – 4,6 – 2,0 – 2,6
Summa – 4,6 – 2,0 – 2,6
    
Socialnämnden    
Digital utveckling – 0,6 – 0,6 0,0
Inventarier och utrustning – 0,1 – 0,3 0,2
Miljöbil 0,0 – 0,4 0,4
Summa – 0,7 – 1,2 0,5
    
Stadsbyggnadsnämnden    
Löpande investering – 0,1 – 0,1 0,0
Summa – 0,1 – 0,1 0,0
    
Summa löpande investeringar – 36,7 – 38,0 1,3
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Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
2019

Budget 
2019 

Budget- 
avvikelse 

Ack. Utfall 
tom 2019

Projektets 
budget MoB 

2019

Start Slut 
Prognos

SÄBO 1 inklusive garage – 0,7 – 1,3 0,6 – 1,2 – 190,0 2018 2022
Kores – 19,3 – 15,0 – 4,3 – 19,4 – 15,0 2019 2019
Rindö skola – 0,5 – 37,2 36,7 – 0,8 – 76,5 2016 2023
Utbyggnad Vaxö skola – 1,9 – 26,5 24,6 – 41,1 – 29,0 2018 2021
Resarö skola – 0,6 – 25,0 24,4 – 1,7 – 40,0 2018 2022
Förskolan Storäng – 1,0 0,0 – 1,0 – 0,7 – 42,0 2016 2023
Förskolan Blynäsviken – 20,1 0,0* – 20,1 – 21,3 0,0* 2017 2019
Förskolan Lägerhöjden – 0,2 – 0,3 0,1 – 0,3 – 42,0 2018 2023
Engarn 0,0 – 2,0 2,0 0,0 – 4,0 2020 2021
Vaxön 1:26 hyreslägenheter 0,0 – 13,0 13,0 – 0,2 – 28,0 2018 -
Tennishallen – 0,2 0,0 – 0,2 – 9,6 – 9,6 2015 2019
Kajen – 3,1 0,0 – 3,1 – 3,1 0,0 2019 2030
Övrigt – 0,4 0,0 – 0,4 – 0,4 0,0   
Summa investeringar – 47,9 – 120,3 72,4 – 99,7 – 476,1   
*Blynäsvikens förskola är nettobudgeterad i Norrbergets exploateringsprojekt. Se under rubrik exploateringsredovisning. 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budget-  
avvikelse helår 

 – 84,6 – 158,3 73,7

Kommentarer
Kommunen som helhet redovisar ett överskott på 
1,3 mnkr för de löpande investeringarna. Det finns där-
emot variationer mellan olika nämnder. Kommunsty-
relsen har ett budgetöverskott med anledning av att 
GC-vägar och posten övrigt inte har behövt användas 
samt att renoveringen av Rådhusets fasad inte har kun-
nat prioriteras. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
samt barn- och utbildningsnämnden har budgetunder-
skott på grund av investeringar i Kores fastighet som 
har haft eftersatt underhåll. 

De långsiktiga investeringarna redovisar ett stort 
överskott på 72,4 mnkr. Tittar man historiskt har 
kommunen haft stora överskott på investeringsbud-
geten. Anledningen är att många projekt oftast tar 
längre tid att genomföra än den ursprungliga tidpla-
nen. SÄBO 1 och förskolan Lägerhöjden är beroende 
av Norrbergets detaljplan som har överklagats till 
mark- och miljööverdomstolen. Kores projektet har 

gått över budgeten eftersom fastigheten har krävt mer 
omfattande ingrepp, såsom nytt tak och marksane-
ring. Behovet av Rindö skola är under utredning med 
anledning av vikande elevantal i befintlig skola. Det 
genomfördes en upphandling för utbyggnad av Vaxö 
skola som lades ned på grund av anbud som översteg 
budgeten. Ett omtag kommer att tas för Vaxö skola. 
Resarö skola har under året haft vattenläckage vilket 
har orsakat omfattande fuktskador. Barn- och utbild-
ningsnämnden genomför en reviderad översyn utifrån 
uppdaterade befolkningsprognoser som även kom-
mer att innefatta behovsbeskrivning för Resarö skola. 
Engarn-projektet förväntas starta nästa år i samver-
kan med Trafikverket. Projektet för hyreslägenheter 
på Vaxön 1:26 lades ned på grund av fördyrande sane-
ringsåtgärder som krävdes för att bygga bostäderna. 
Budgeten för Blynäsvikens förskola är 19,4 mnkr och 
finns med som nettobudgeterad i Norrbergets exploa-
teringsprojekt.
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Norrberget exploatering (mnkr) Bokslut 
2019

Budget  
2019 

Budget- 
avvikelse 

Ack. Utfall 
tom 2019

Projektets 
budget MoB 

2019

Inbetalningar
Försäljning 0,0 106,7 – 106,7 23,6 248,4
Kostnader      
Rivning  –3,3  –3,5 0,2  –3,3  –7,5
Skyddsrum 0,0  –3,5 3,5 0,0  –7,0
Övrigt  –0,9 0,0  –0,9  –1,8 0,0
Investeringar      
Blynäsviken  –20,1  –15,0  –5,1  –21,3  –15,0
Johannesberg 0,0  –4,4 4,4 0,0  –4,4
Resultatförda kostnader      
Johannesberg  –1,1 0,0  –1,1  –1,1 0,0
Summa  –24,4 80,3  –104,6  –3,9 214,5

Exploateringsredovisning

Kommentarer
Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt 
på Norrberget. Exploateringen av Norrberget syftar till 
att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostä-
der, verksamhetslokaler i markplan, särskilt boende 
för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i sam-
band med att kommunfullmäktige år 2011 beslutade att 
ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola 
för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjlig-
gjorde därmed att platsen istället kan användas för nytt 
ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genom-
fördes i augusti 2016 ett samråd för en ny detaljplan på 
Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds 
exploatörer till en markanvisningstävling för området. 
Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017 
till vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av 
detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab handpen-
ning i enlighet med godkänt köp- och genomförandeav-
tal. Rivning av Norrbergsskolan inleddes i juli 2019 och 

har pågått under tiden detaljplanen varit överklagad till 
mark- och miljööverdomstolen. 

Inbetalningen består av den handpenning som kom-
munen har fått från exploatören. Den största delen av 
utgiftsposten avser evakueringskostnader från för-
skolor på Norrberget till Blynäsvikens förskola. Flera 
alternativ för evakuering utreddes, däribland Johan-
nesberg men beslutet togs om att flytta verksamheten 
till Blynäsvikens förskola. Blynäsvikens ackumulerade 
investeringskostnad är 21,3 mnkr till och med 2019. 
Blynäsvikens investeringskostnad är även redovisad i 
investeringsredovisningen men utan en budget. Budge-
ten för Blynäsviken ligger i Norrbergets exploaterings-
projekt. Utfallet på 1,1 mnkr på resultatförda kostnader, 
Johannesberg avser ersättning till en leverantör för 
avbeställda paviljonger. Dessa kostnader har inte tagits 
som en investeringskostnad utan kostnadsförts direkt 
i 2019 års resultat. Övriga kostnader består till största 
del av rivningskostnader. Den stora budgetavvikelsen på 
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summaraden beror på att kommunen inte har fått inbe-
talningen för etapp 1 enligt plan med anledning av att 
detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdom-
stolen. 

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

65



62

62 Årsredovisning
Stadens verksamhet 

62

62 Årsredovisning
Stadens verksamhet 

66



63

63Årsredovisning
Stadens verksamhet 

63

63Årsredovisning
Stadens verksamhet 

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

Stadens verksamhet 

Foto: JS-gruppen
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Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser under året
• Under 2019 startade arbetet med Vaxholms stads 

nya översiktsplan, Vaxholm 2040, i samverkan med 
framtagandet av en ny hållbarhetsstrategi. Under 
året har invånare haft möjlighet att via webben-
kät, dialogsmötesformen ”openspace-möte” och vid 
kommunens ”cykelturné” på öarna, ge sin syn på 
Vaxholm idag och hur kommunen ska fortsätta att 
utvecklas fram till år 2040 i ett långsiktigt och håll-
bart perspektiv. 

• För tredje året i rad har Vaxholms stad och 
polismyndigheten skrivit under ett gemensamt 
medborgarlöfte och en samverkansöverenskom-
melse för arbetet med minskad brottlighet och 
ökad trygghet i kommunen. Det nya medborgarlöf-
tet sträcker sig fram till 2022 och har tyngdpunkt på 
att fortsätta arbetet med en mer synlig polis och en 
upplevd trygg miljö. 

• Vaxholm har blivit utvald, som en av 90 kommuner 
och regioner, att delta i projektet Glokala Sverige. Pro-
jektet drivs av FN-förbundet i samverkan med Sve-
riges kommuner och regioner (SKR), med syfte att 
utbilda, engagera och ytterligare stärka arbetet för att 
uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

• Vaxholm har tecknat ett samarbetsavtal med Nacka 
och Värmdö för myndighetsutövning inom över-
förmyndarverksamheten med syfte att anpassa 
och utveckla organisationen för att möta det ökade 
behovet av gode män och förvaltare. Avtalet inne-
bär i praktiken att tjänstepersoner i Nacka kommun 
arbetar på uppdrag av både överförmyndarnämn-
den i Nacka och den gemensamma överförmyndar-
nämnden för Värmdö och Vaxholm.

• En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige 
för Resarö mitt. Tanken är att förbättra trafiksäker-
heten och förtydliga trafiksituationen bland annat 
genom att bygga en cirkulationsplats, nya buss-
hållplatser och utbyggd gång- och cykelväg. Resarö 
mitt är den enda infarten till Resarö och därmed 
en viktig knutpunkt. Detaljplanen är överklagad till 
mark- och miljödomstolen.

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

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

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

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

Vattenkvalitet i fokus
Lokala åtgärdsprogram (LÅP), för prioriterade vatten-
förekomster som norra och södra Vaxholmsfjärden och 
Kodjupet tas fram och ”punktkällor” som dagvatten, 
reningsverk och enskilda avlopp är i fokus. Enskilda 
avlopp kartläggs och godkänns av Vaxholms miljö- och 
hälsoskyddskontor. En ny dagvattenstrategi har anta-
gits av kommunfullmäktige under hösten 2019, vilken 
kommer att vägleda arbetet med dagvattenhanteringen 
framöver. Aktualisering av VAplanen pågår. 

Välbesökt turistsommar
Vaxholm hade god tillströmning av turister hela somma-
ren. Antalet gästnätter ökade och Kastellet slog rekord 
med drygt 61 700 besökare, vilket visar att arbetet med 
föreningen Destination Vaxholm och medverkan i skär-
gårdssamarbetet Stockholm Archipelago genom Visit 
Stockholm börjar ge resultat.

Framåtblick
Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som omfattar 
hela kommunen fortsätter under 2020. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende 
för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsik-
tigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Stadsbygg-
nadsförvaltningen har täta kontakter med Trafikverket 
och regionens trafikförvaltning för att påverka i frå-
gor som berör Vaxholm, vilket inkluderar busstrafik på 
Tynningö, säkra och täta färjeturer från och till Rindö, 
åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen och 
bra kollektivtrafik både på land och till sjöss som möter 
kommuninnevånarnas behov.

En förutsättning för att möjliggöra en levande stad 
året runt är turismen. Inför 2020 är fokus att fort-
sätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar 
turism.

Vaxholms stad medverkar tillsammans med andra 
kommuner och aktörer i Samverkan Stockholmsre-
gionen. Fokus i samverkan är att hantera gemensam 
regional krissamordning, byta information i förebyg-
gande syfte samt styrning och ledning vid uppkommen 
regional händelse.

Från och med 2020 är FN:s konvention om barns 
rättigheter lag (barnkonventionen). Under 2020 kom-
mer utbildning och arbete att ske för att säkra att 
beslut och verksamheter inom kommunen utgår från 
konventionen.

Inom området ekologisk hållbarhet kommer Vax-
holms stad bland annat att fortsätta arbetet kring 
vattenfrågor där Miljökvalitetsnormer (MKN) är väg-
ledande. Det har fastställts kvalitetskrav för större 
sjöar, vattendrag och kustvatten där kommunen ska 
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå dessa. 
Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god 
ekologisk och kemisk status.
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Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse som 
framförallt beror på ej budgeterade advokatkostna-
der som kommunen har till följd av tvisten med en av 
byggentreprenörerna till Campus idrottshall, utrang-

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

Driftredovisning - verksamhet
mnkr Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Politisk verksamhet – 6,2 – 5,6 – 0,6 – 4,9
Fysisk och teknisk planering – 14,6 – 12,1 – 2,6 – 15,2
Räddningstjänst & samhällsskydd – 5,9 – 5,9 0,0 – 5,8
Ledning, stöd & service – 48,3 – 49,1 0,8 – 43,4
Södra Roslagens miljö–  och hälsoskyddsnämnd – 1,9 – 1,9 0,0 – 1,9
Överförmyndarnämnden – 0,8 – 1,3 0,5 – 1,1
Årets resultat – 77,7 – 75,8 – 1,9 – 72,3
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens 
uppgifter inom utbildning och annan pedagogisk verksam-
het. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, 
fritidshem/-klubb, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritids-
gård, kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt 
Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar 
egen produktion. Nämnden har det kommunala aktivitets-
ansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymna-
siet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fri-
stående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. 

Viktiga händelser under året
• Från och med 1 september fick utbildningsförvalt-

ningen en ny enhet: samverkan och stöd. Två av 
socialtjänstens verksamheter, ungdomsstödet och 
skol- och familjestödet, har slagits samman med 
förvaltningens barn- och elevstöd. Även ungdom-
sverksamheten (tidigare fritidsgården) ingår i enhe-
ten. Enhetens uppdrag är bland annat att genom 
samverkan med verksamheter och andra aktörer 
bidra i arbetet med att stärka skolnärvaro och kva-
litetssäkra arbetet för barn och elever i behov av 
särskilt stöd.

• Fritidsgårdsverksamheten som har varit vilande 
under en tid har startat upp igen i delvis ny tapp-
ning. Aktiviteterna utgår från Storstugan, men 
bedrivs också på andra platser och i samverkan 
med lokala verksamheter och de ideella fritids-
gårdar som finns i Vaxholm.

• De tidigare tre förskoleområdena gjordes om till 
två. Förskolan Äppelgården lades ner under våren. 
Blynäsvikens förskola byggdes och verksamheten 
startade i augusti.

Barn- och utbildningsnämnden

• Vaxö skola och Rindö skola slogs samman till ett 
rektorsområde under hösten. 

• Samverkansstruktur för BUS-samarbetet (samver-
kan kring barn i behov av särskilt stöd) etablerades, 
både internt i kommunen och lokalt med externa 
aktörer.

• Ett professionsnätverk för elevhälsans personal 
(specialpedagoger/speciallärare, kuratorer, psyko-
loger, skolsköterskor och SYV/karriärvägledare), 
har bildats med syfte att skapa förutsättningar för 
dessa yrkesgrupper att samverka och dela erfaren-
heter mellan skolorna. 

• En översyn av ett flertal riktlinjer för utbildnings-
förvaltningen har genomförts, varav förändringar i 
skolskjutsriktlinjerna har varit mest omfattande.

Uppföljning av verksamheten
Nöjda föräldrar och utvecklad undervisning 
i förskolan
Vaxholms stads kommunala förskolor har en hög kva-
litet. 2019 års brukarenkät visar att 95 procent av vård-
nadshavarna är nöjda, 99 procent anser att barnen trivs 
och 98 procent att barnen är trygga i förskolan. Andel 
medarbetare med förskollärarlegitimation (heltidstjäns-
ter) har ökat till 31 procent.

Området utveckling och lärande får bra resultat, 
vilket har varit ett viktigt fokusområde för förskolan. 
Det har inneburit att aktivt pröva olika undervisnings-
metoder samt att öka kunskapen hos personalen, 
bland annat genom medverkan i Ifous forskningspro-
gram Undif (Undervisning i förskolan). Vidare har för-
skolan arbetat med digital didaktik, det vill säga att 
använda ändamålsenliga digitala verktyg i undervis-
ningen kopplat till läroplanen. 
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Goda kunskapsresultat i åk 9
Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet och 
kunskapsresultaten är sammanfattningsvis goda. 98 
procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan var 
behöriga till minst något nationellt gymnasieprogram. 
Meritvärdet för årskurs 9 i Kronängsskolan landade på 
257,4 meritpoäng. Detta kan jämföras med ett genom-
snitt i riket på 230 meritpoäng. Andel elever med minst 
godkänt (betyg E) i alla ämnen var 91,8 procent. Resul-
tatet är det bästa i Stockholms län och plats fyra i riket 
(kommunala skolor).

Utvecklingsinsatser som kan ha bidragit till ökat 
resultat är bland annat digital skolutveckling, utveck-
lad samordning och systematiskt kvalitetsarbete för 
elevhälsan, kompetensutveckling inom specialpeda-
gogik samt ökat fokus på problematisk skolfrånvaro 
och insatser för att främja närvaro.

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

Måltidsenheten har ett aktivt 
hållbarhetsarbete
Kockarna har under året gjort medvetna livmedels inköp 
utifrån den prioriterade listan på hållbara livsmedel. 
35 procent av den totala inköpsvolymen var ekologiska 
livsmedel. I hållbarhetsarbetet är ekologiska inköp en 
del av helheten tillsammans med inköp av närodlat och 
en minskad användning av nötkött. Måltidsenheten har 
också halverat matsvinnet de senaste två åren till följd 
av ett medvetet arbete i skolorna. 
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Framåtblick
Förskolorna fortsätter att utveckla undervisningen med 
fokus på språk och kommunikation. Fler digitala verk-
tyg används dagligen i undervisningen, men likvärdig-
heten ska bli större mellan avdelningar och det kommer 
att ske flera kompetensutvecklande insatser för peda-
gogerna. Förskolornas utemiljöer är också ett fortsatt 
fokusområde.

Grundskolorna fortsätter arbetet för att alla som 
arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till 
en god miljö för utveckling och lärande. Exempel är 
samverkan mellan skola och fritidshem och samver-
kan i elevhälsoteamen där olika professioner möts. 

Kulturskolan kommer att starta upp kurs i bild och 
form under 2020 samt en kurs i ”dansa utan krav” för 
tjejer i årskurs 7–9 med syftet att förebygga psykisk 
ohälsa.

Driftredovisning - verksamhet
 (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Nämnd- och styrelse – 0,4 – 0,4 0,0 – 0,3
Kulturskola – 4,2 – 4,2 0,0 – 4,2
Fritidsgårdar – 1,1 – 0,9 – 0,2 – 1,4
Öppen förskola – 1,0 – 1,0 0,0 – 1,0
Förskola, pedagogisk omsorg – 67,7 – 72,5 4,8 – 68,3
F-klass, Grundskola, Fritids – 173,4 – 172,4 – 1,0 – 167,5
Gymnasieskola – 51,5 – 51,2 – 0,4 – 50,8
VUX; SFI – 2,7 – 2,5 – 0,2 – 2,8
Gemensam administration – 9,4 – 9,5 0,1 – 10,1
Barn & Elevstöd – 33,5 – 33,4 – 0,1 – 28,4
Egen regi – 2,0 0,0 – 2,0 – 0,8
Total – 347,0 – 348,0 1,0 – 335,6
Volym- och övrig avräkning – 1,8 0,0 – 1,8 – 5,0
Årets resultat – 348,8 – 348,0 – 0,8 – 340,6

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsnämnden visar ett negativt utfall 
på -0,8 mnkr efter volympåverkan och övrig avräkning. 
Egen regin visar ett underskott på ca -2,0 mnkr. Under-
skottet beror till största delen på vikande elevunder-
lag på Rindö skola. Åtgärder som gjorts under året för 
att sträva mot budget i balans är en sammanslagning av 
Vaxö skola och Rindö skola till ett rektorsområde, ned-
läggning av förskolan Äppelgården och att familjedag-
hemmen lagts vilande.
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Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för under-
håll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och 
friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och 
naturmark. Nämnden ansvarar även för om- och nybygg-
nation av lokaler för kommunal verksamhet understigande 
en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områ-
den som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom 
trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverk-
samhet samt tillstånd, tillsyn och yttranden.

 Viktiga händelser under året
• En organisationsförändring genomfördes i mars 

inom den tidigare tekniska enheten, då enheten 
delades upp i två. Den tekniska enheten begrän-
sades till att ansvara för gata/trafik, mark, bred-
band/ledningssamordning och park/hamn/fritid, 
medan en ny fastighetsenhet ansvarar för kom-
munens fastigheter och uthyrning av bostäder och 
lokaler. Fastighetsenheten ansvarar även för drift 
och underhåll av kommunens fastigheter som ägs 
genom bolag. 

• En ny internhyresmodell för skolor och förskolor 
har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen. 
Målsättningen har varit att säkerställa relevanta 
och transparenta hyresnivåer. Dessa hyresnivåer 
ligger även till grund för hyressättning av privat dri-
ven pedagogisk verksamhet för att säkerställa lika-
behandling. 

• Kommunen ansökte 2013 om att Militärvägen på 
Rindö skulle bli en gemensamhetsanläggning. 
Ärendet har handlagts på Lantmäteriet under lång 
tid och ytterligare förlängts på grund av överkla-
gande. Under maj registrerades samfällighets-
föreningen och under hösten har förberedelser 
skett för att föreningen tar över huvudmannaskapet 
från kommunen.

• Biblioteket köpte in en eldriven lådcykel genom 
sökta bidrag från Statens kulturråd. Lådcykeln ger 
biblioteket möjlighet att utvidga den uppsökande 
verksamheten och bli ännu mer synliga där invå-
nare är. Under sommaren var cykeln i full drift.

Nämnden för teknik,  
fritid och kultur
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Uppföljning av verksamheten
Många aktiviteter på biblioteket
Under året har biblioteket haft många aktiviteter, exem-
pelvis utställningar, kulturcafé, författarbesök, öppen 
bokcirkel och lovaktiviteter för barn och unga. I maj var 
det final och fest för Vaxholms bokjury, där barn i för-
skolor och skolor under våren läste böcker och röstade 
på sin favorit.

Både utlåning och besök på biblioteket har ökat i 
jämförelse med förra året. Utlåningen av e-böcker 
ökar stort även om det totala antalet ännu är litet. Bib-
lioteket används i hög utsträckning för annat än att 
låna böcker. Förutom att delta i bibliotekets program 
och aktiviteter kommer man till exempel in för att 
använda dator, läsa tidningar och tidskrifter, studera 
eller arbeta.

Publikrekord på årets kulturnatt
Årets kulturnatt den 11 oktober, som arrangeras av Vax-
holms kulturråd, blev återigen ett uppskattat arrang-
emang som på nytt gav publikrekord. Kulturbidrag har 
delats ut och i samband med kulturnatten uppmärk-
sammades årets kulturstipendiater.

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

Ishallen redo för säsongen
Lagom till säsongsstart för verksamheterna i ishal-
len 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. 

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

Upprustning av kajerna pågår
Kajerna i centrala Vaxholm byggdes 1968. Genomförda 
undersökningar visar att det finns ett omfattande behov 
av att åtgärda kajernas skick. Projekteringsarbete för 
upprustning påbörjades under våren. Etapp 1 av kajen är 
klar och utredningar pågår för hur arbetet ska fortsätta.

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

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

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

Framåtblick
Under 2020 fortsätter arbetet med internhyresmodell 
med socialförvaltningens lokaler samt övriga förvalt-
ningslokaler. Övergripande prioritering för enheten är 
att säkerställa att lagkrav uppfylls för fastigheterna och 
att uthyrningen ger korrekta intäkter.

Förvaltningen arbetar med att förbättra proces-
sen för överlämning från exploatör till staden. Det är 
avgör ande för planeringen av enhetens drift- och inves-
teringsbudget att det finns en långsiktig tidsplan för 
övertagande.

Med start 2020 är ett fokusområde att öka mäng-
den barnbokslån, vilket bedöms viktig för barns läs- 
och språkutveckling. Området är särskilt relevant med 
anledning av att barnkonventionen blir lag från och 
med 2020. Arbete mot målet kommer att ske på flera 
olika sätt.

Den digitala utlåningen kommer att fortsätta öka 
och biblioteket satsar på digital kompetenshöjning hos 
personalen för att möta den ökade efterfrågan.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Nämnd- Och Styrelseverksamhet – 0,3 – 0,5 0,2 – 0,2
Fysisk och teknisk planering – 12,6 – 10,5 – 2,1 – 12,2
Gator och vägar – 9,3 – 10,8 1,5 – 10,6
Parker – 5,7 – 5,0 – 0,7 – 5,1
Allmän Fritidsverksamhet – 0,8 – 1,1 0,3 – 0,7
Allmän Kulturverksamhet, – 0,8 – 0,8 0,1 – 0,7
Bibliotek, Extern Information – 4,2 – 4,2 0,0 – 4,2
Idrotts- Och Fritidsanläggning – 12,2 – 11,5 – 0,7 – 10,7
Hamnverksamhet 0,9 – 0,1 1,0 0,6
Kommersiell verksamhet – 0,7 – 0,9 0,1 – 0,8
Fördelade Lokalkostnader – 0,8 – 0,1 – 0,6 – 0,7
Fördelad Gemensam Verksamhet – 4,4 – 3,7 – 0,6 – 2,8
Årets resultat – 50,9 – 49,2 – 1,6 – 48,1

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

76



73

73Årsredovisning
Stadens verksamhet 

73

73Årsredovisning
Stadens verksamhet 

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, 
hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället samt ge 
omsorg om äldre och människor med funktionsnedsätt-
ning. Nämndens ansvarsområden omfattar både förebyg-
gande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lag-
stadgad och omfattar individ- och familjeomsorg, äldre- 
och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande.

Viktiga händelser under året
• Hemtjänsten och dagverksamheten i egen regi 

har under året blivit Stjärnmärkta, vilket innebär 
att samtliga medarbetare har utbildats enligt en 
modell svenskt Demenscentrum tagit fram. Utbild-
ningen ger grundläggande kunskaper om kogni-
tiva sjukdomar samt ger verktyg för medarbetarna 
att arbeta personcentrerat. Utbildningen kommer 
att genomföras årligen för att behålla certifieringen 
Stjärnmärkt.

• Olivia omsorg AB tog över verksamheten av ser-
viceboende, gruppbostad samt daglig verksamhet 
LSS från och med april efter genomförd upphand-
ling. 

• I januari lanserade Vaxholms stad en jobbcoach 
och arbetsmarknadskoordinator för att ge invånare 
hjälp i sitt jobbsökande. Det innebär exempelvis 
hjälp med hur man skriver CV, intervjuträning, väg-
ledning kring fortbildning och kontakter till lokala 
och regionala arbetsgivare. Jobbcoachens andra 
fokus har varit att erbjuda de lokala arbetsgivarna 
rekryteringsstöd.

• I september genomförde Vaxholms stad en infor-
mationskampanj om våld i nära relationer. Syftet 
med kampanjen var att belysa att våld inte all-
tid syns på ytan och visa att det finns hjälp att få, 
både för den som är utsatt och för den som utsätter 
någon för våld.

• Förvaltningen kan nu erbjuda personer med miss-
bruks- och beroendeproblematik och/eller soci-
alpsykiatrisk funktionsnedsättning aktiv hjälp i 
träningslägenheter för att hjälpa individerna till en 
ökad självständighet och bättre livskvalitet. Insat-
serna förväntas minska behovet av placering på 
HVB-hem.

Socialnämnden
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Uppföljning av verksamheten
Digitalisering utvecklar verksamheterna
Förvaltningen arbetar för att öka digitaliseringen med 
syfte att öka självständighet, delaktighet och verksam-
heternas kvalitet och effektivitet. Digitala ansökningar 
används inom äldreomsorgen och funktionshinder-
omsorgen samt för ekonomiskt bistånd. Inom eko-
nomiskt bistånd har även automatiserat beslutsstöd 
införts. Beslutsstödet syftar i allt väsentligt till att öka 
socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med 
högre kvalitet.

På särskilt boende fortgår arbetet med att införa 
digital nattillsyn som ett komplement till traditionell 
nattillsyn. Upphandling av ett verksamhetssystem för 
digital läkemedelssignering har genomförts, vilket 
börjar användas 2020. Robotkatter har införskaffats 
till boendet och dagverksamheten. Katterna har visat 
sig ge lugn och trygghet samtidigt som de är ett red-
skap för ökad interaktion och kommunikation.

Från och med oktober kan Vaxholms stads hem-
tjänst göra alla inköp av dagligvaror digitalt till-
sammans med brukarna. Fördelarna är många; 
exempelvis att utbudet av varor är större än i de lokala 
butikerna, kontanthanteringen blir mindre och mer tid 
för personalen kan läggas på omvårdnad.

Samtliga brukare som hemtjänsten behöver nyckel 
till har fått nyckelfria lås installerade, vilket bland 
annat bidrar till ökad säkerhet i nyckelhantering.

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

Utveckling av särskilt boende
Sedan november 2018 driver Vaxholms stad särskilt 
boende i egen regi. Arbetet med förbättringar och 
utveckling fortsätter löpande, bland annat har nya 
trygghetslarm installerats och ett anhörigråd har star-
tats. Aktivitetssamordnare är tillsatt på boendet för att 
öka antalet aktiviteter både individuellt och i grupp. För 

att förbättra maten och måltidsmiljön har bland annat 
en utbildad kock anställts och nya matsalsmöbler inför-
skaffats. 

Ett tydligt ledarskap från enhetschefer och renodlat 
uppdrag för sjuksköterskorna kommer också att för-
bättra informationen till brukare och personal om vad 
som händer i verksamheten.

Framåtblick
Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering 
för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kva-
litet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är det 
fortsatta digitaliseringsarbetet. För att kunna imple-
mentera kostnadseffektiva digitala verktyg och teknik 
kommer förvaltningen att arbeta mer aktivt med nytto-
realiseringsanalyser.

2020 fortsätter arbetet mot våld i olika samman-
hang, inklusive hedersrelaterat våld. En målsättning 
är att fortsätta med kampanjen, men den här gången 
tillsammans med andra nordostkommuner.

Planering inför projekt Mer digital har pågått, vil-
ket syftar till att minska det digitala utanförskapet 
hos kommunens seniorer. Genom projektet kommer 
seniorer i Vaxholms stad att erbjudas digital utbild-
ning under två kvällar i februari med hjälp av skolung-
domar. Syftet är att öka kunskap och förståelse för 
dagens allt mer digitala samhälle och att sänka trös-
keln för att testa digitala tjänster.

Digital dokumentation och signering ska införas på 
särskilt boende. Brukarråd ska återinföras i verksam-
heten. Även ett kostråd ska startas under 2020. Plane-
ringen för ett nytt särskilt boende fortsätter. 

En stor utmaning inom nämndens verksamhets-
område är nyanlända personers behov av långvarigt 
ekonomiskt bistånd under och efter etableringstiden. 
Nyckeln till framgång är egna långsiktiga boendelös-
ningar. Sammansättningen av de nyanlända som anvi-
sas till kommunen har förändrats på så sätt att det till 
övervägande del är familjer som kommer. En annan 
utmaning är att hitta familjehem/boende för asylsök-
ande ensamkommande barn.

Arbete pågår med att implementera barnkonventio-
nen som är lag från och med 2020, i samtliga aspekter 
av verksamheterna.
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Ekonomiskt resultat
Socialnämnden redovisar ett positiv resultat på 
5,6 mnkr. Av dessa avser 0,7 mnkr en omföring av 
lönekostnader avseende omorganisering av skol-/
familjestödet och ungdomspedagoger där utbild-
ningsförvaltningen tagit kostnaden. Individ- och famil-
jeomsorgen visar ett överskott som en följd av lägre 
volymer både inom missbruksplaceringar och barnpla-
ceringar. Äldreomsorgen visar ett underskott på grund 
av tre områden: hemtjänsten, korttidsboendet och 

särskilt boende. Underskottet i hemtjänsten är i huvud-
sak beroende på högre snittkostnad per hemtjänst-
timme. Underskottet i korttidsboende är till största del 
beroende på högre volymer av externa korttidsplace-
ringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre 
dygnskostnad i förhållande till budget på det egna sär-
skilda boendet, vilket dock till viss del vägs upp av lägre 
volymer på externa särskilda boenden.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Förvaltningsledning – 5,3 – 6,4 1,1 – 5,1
Socialnämnd – 0,6 – 0,8 0,2 – 0,5
Individ- och familjeomsorg – 17,8 – 29,5 11,7 – 19,9
Funktionshinderomsorg – 47,2 – 50,9 3,7 – 43,3
Äldreomsorg – 100,2 – 88,1 – 12,1 – 88,0
Myndighetsutövning – 2,3 – 3,2 0,9 – 3,0
Bidrag till föreningar – 0,1 – 0,1 0,0 – 0,1
Årets resultat – 173,4 – 178,9 5,6 – 159,9
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Stadsbyggnadsnämnden

Handlingsplan för att stärka NKI
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Busi-
ness Alliance serviceundersökning. NKI för bygglovs-
handläggningen har gradvis sjunkit sedan 2016. Orsaken 
till försämringen bedöms ha sin grund i relativt lång 
handläggningstid och begränsade möjligheter att ge den 
service till sökanden som efterfrågats. En analys och 
arbete med en handlingsplan för att förbättra resultatet 
har påbörjats. Effektivitet och frågor som rör handlägg-
ningstid är mycket viktiga inom bygglovshanteringen 
och kommer att prioriteras i utvecklingsarbetet.

E-tjänst ska minska handläggningstiderna
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom 
två indikatorer. Dels mäts den totala handläggningstiden från 
det att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedie-
ras, dels mäts tiden från det att ansökan anses fullständig 
till dess att beslut i ärendet expedierats. Resultatet för hand-
läggningstiden gällande fullständiga handlingar till beslut 
har under flera år legat bättre än målnivån (i genomsnitt 4,7 
veckor). 

Resultatet är sämre för den totala handläggnings-
tiden som även omfattar tiden för komplettering av ett 
ärende (i genomsnitt 16,8 veckor). Ansvaret för att kom-
plettera en ansökan ligger på den sökande och för att 
korta den totala handläggningstiden bedöms ett fortsatt 
arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen. 
E-tjänster har införts i början av året för att vägleda den 
sökande i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska 
vara komplett. E-tjänsterna kommer under våren 2020 
att förändras och bli ännu mer automatiserade i det in -
ledande registreringsskedet. Tiden för att kunna kom-
plettera en ansökan kommer dessutom att begränsas till 
åtta veckor. Detta krav har med framgång tillämpats av 
andra kommuner och även uppfattats av sökande som 
positivt, då det blir tydligt för den sökande vad som krävs.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens 
bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglag-
stiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksam-
het. Nämnden ansvarar också för strandskydd enligt 
miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägen-
hetsregister, anläggningslagen, ledningsrättslagen, 
fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare namn-
sättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader 
och platser, fastställelse av belägenhetsadresser samt till-
syn av skyltar.

Viktiga händelser under året
• Den 1 januari 2019 började nya bestämmelser att 

gälla i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) vad 
gäller handläggningstider. Ändringarna innebär 
bland annat nya regler kring hur tidsfristerna för 
handläggningen hos stadsbyggnadsförvaltningen 
beräknas och att avgiften för ärenden om lov, för-
handsbesked och anmälningsärenden reduceras 
om tidsfristen för handläggningen överskrids. 

Uppföljning av verksamheten
Ny e-tjänst för beställning av kart- och 
mättjänster
Under årets första kvartal infördes beställning av kart- 
och mättjänster som e-tjänst på kommunens webb-
sida. Detta fick stort genomslag och beställningar via 
e-tjänsten direkt steg till över 60 procent. Utfallet från 
den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning 
av en kartprodukt levererats eller mättjänst utförts 
var för året 3,87 (skala 1–5), vilket motsvarar en hög 
kundnöjdhet.
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Tillsynsverksamhet
Stadsbyggnadsnämndens arbete med tillsynsärenden 
har under 2019 visat brister. Ärendebalansen för till-
synsverksamheten har ökat 2018 och 2019. Under delar 
av 2019 har inte någon tillsynsverksamhet bedrivits och 
endast ett fåtal ärenden har avslutats.  Ärendemängden 
gör nu att mycket tid går åt till att administrera alla 
ärenden och att uppdatera sakägare om läget i olika 
ärenden. Bidragande orsaker till nuvarande  situation 
har varit omsättning av personal och sjukfrånvaro. Vid 
stadsbyggnadsnämnden decembermöte  redovisades 
läget för tillsynsverksamheten och förutsättningar 
avseende lagkrav lite mer utförligt, under egen punkt 
på dagordningen. Denna redovisning ledde vidare till att 
nämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma i 
början av 2020 med ett förslag till handlingsplan.

Framåtblick
För att möta den förväntan som finns hos invånare och 
företag vad gäller information och hjälp i frågor som 
berör byggande pågår bland annat arbete med att ytter-
ligare automatisera delar av arbetet för att ge mer tid 
för handläggning och rådgivning. Det pågår också ett 
arbete med att utveckla receptionens kapacitet till ett 
kontaktcenter light. Ett sådant kan bland annat avlasta 
bygglovshandläggarna med många av de enklare frågor 
som kommer till enheten i dag.

Förberedelser sker för kommande ändringar i lag-
stiftning inom enhetens ansvarsområde med till 
exempel krav på digitaliserade detaljplaner. EU-di-
rektiv kring tillhandahållande av öppna data är på väg 
att bli svensk lag, där uppskattningsvis uppemot 85 

procent av hela kommunens datamängd som ska hål-
las publik, handhas inom enhetens verksamhet. 

På lite längre sikt kan det också krävas att frågan 
om artificiell intelligens (AI) och automatiserad hand-
läggning hanteras för att klara framtidens utmaningar.

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

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Stadsbyggnadsnämnd – 0,4 – 0,3 – 0,1 – 0,3
Bygglovsverksamhet – 3,8 – 3,1 – 0,7 – 2,5
GIS – 1,4 – 2,0 0,6 – 2,1
Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0
Bygglov och GIS-enheten – 0,8 – 0,4 – 0,3 – 0,4
Årets resultat – 6,3 – 5,8 – 0,5 – 5,3

81



78

78 Årsredovisning
Stadens verksamhet 

78

78 Årsredovisning
Stadens verksamhet 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd

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

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

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

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 
är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och 
Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmed-
elslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkeme-
delsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även 
för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt samt för 
information och expertkunskap inom verksamhetsområdet.

SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med 
stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på upp-
drag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna 
kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamver-
kan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid 
avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i res-
pektive kommun.

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

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

SRMH – 1,9 – 1,9 0,0 – 1,9
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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad 
obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär 
myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsyns-
myndighet 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 över-
förmyndarnämnd. 

Uppföljning av verksamheten
Avtalssamverkan Värmdö kommun, Vaxholms 
stad och Nacka kommun
Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 
ett avtal om samverkan i en gemensam överförmyn-
darnämnd. Verksamheten har bedrivits av Värmdö 
kommun. Under året har samtal förts i syfte att hitta 
en trepartssamverkan mellan Värmdö, Vaxholm och 
Nacka. Nacka kommun har en egen överförmyndar-
nämnd vars verksamhet är ungefär dubbelt så stor som 
motsvarigheten i Värmdö och Vaxholm. Syftet med en 
trepartssamverkan är att upprätthålla kontinuitet och 
kompetens hos personalen och därmed minska sårbar-
heten. Bedömningen är att, efter vissa övergångskost-
nader, även kunna uppnå en högre kostnadseffektivitet. 
Ett avtal kunde tas fram i oktober som godkändes av 
samtliga kommuner och från och med den 1 december 
2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun. Sam-
verkan mellan Vaxholm och Värmdö med gemensam 
nämnd kvarstår men avtalet har reviderats för att över-
ensstämma med det nya samverkansavtalet om gemen-
sam förvaltningsorganisation.

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

Personalförhållanden
Personalsituationen har varit ansträngd med endast en 
handläggare i tjänst under vissa perioder. Från juni och 
fram till övergången fanns en tillsvidareanställd hand-
läggare och en visstidsanställd vikarie.

Den 15 maj fick överförmyndarenheten en ny, till-
fällig, chef då kontorschef för vuxenutbildnings- och 
arbetslivskontoret, tillförordnades med kort varsel. 
Ny kanslichef, vilken är den funktion som normalt har 
chefsansvar för denna verksamhet, tillträder i janu-
ari 2020.

Ekonomiskt resultat
Vaxholms stads andel av Överförmyndarnämndens eko-
nomiska resultat visar en budgetavvikelse på 0,5 mnkr 
som beror dels beror på en retroaktiv intäkt från Migra-
tionsverket och dels vakanser bland handläggarna. 

Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Överför-
myndanämndens budget som bekostas av kommun-
styrelsen.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Överförmyndarnämnden – 0,8 – 1,3 0,5 – 1,1
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Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vax-
holms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kom-
munala koncernföretag är undantagna från skyldigheten 
att upprätta sammanställda räkenskaper. Jämfört med 
föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fast-
ighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits bort från de sam-
manställda räkenskaperna. 

Roslagsvatten AB
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs 
av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Kniv-
sta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 
1989 som det allra första kommunägda VA-bolaget. 1994 
tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad 
köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun. Då 
skapades den banbrytande Roslagsvattenmodellen med 
Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dot-
terbolag. I dag har bolaget ca 140 anställda. I Vaxholm 
och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att 
hämta avfall från ca 20 000 abonnenter. 

Viktiga händelser under året
• Under året genomfördes en större organisationsför-

ändring i syfte att möta morgondagens behov. Ros-
lagsvatten kommer att utöka antalet anställda med 
cirka 15 nya tjänster, i vilken flertalet rekryteringar 
går till bolagets huvudprocess VA-försörjning.

• Fler än någonsin matavfallssorterar i Vaxholms 
stad och Österåker kommun, ett viktigt steg mot 
att stärka kretsloppet och öka utfallet från samt-
ligt avfall.

• Revaq-certifierade slam på Blynäs reningsverk fick 
pris för årets torraste slam.

• Ett av avfallverksamhetens viktigaste mål är att 
minska den totala mängden av hushållsavfall som 

uppkommer i kommunerna. Preliminär statistik 
visar på en positiv trend inom detta mål under året. 
Avfallsmängderna för mat- och restavfall har mins-
kat trots att befolkningsmängden har ökat.

• För att minska risken för störningar på dricks-
vattenkvaliteten har en vattenkiosk installerats i 
Åkersberga, där företag kan fylla tankar med vat-
ten. På så sätt minskar vi användandet av många 
olika brandposter ute på nätet vilket kan medföra 
störningar. Detta är den första som Roslagsvatten 
installerat.

• Under året medverkade Roslagsvatten, under led-
ning av Norrvatten, i arbetet med att ta fram ”Rikt-
linjer för hållbar vattenförbrukning”, vilken har 
godkänts av majoriteten av Roslagsvattens ägar-
kommuner under 2019. Fler kommuner kommer att 
besluta om den under 2020.

• Inriktningen för den tidigare förstudien av framtida 
avloppsrening för Österåkers kommun samt Vax-
holms stad ändrade riktning till att bli mer utre-
dande utifrån tre perspektiv: en eventuell  anslutning 
till Käppala, utredning av eventuell utbyggnad av 
Margretelunds reningsverk och slutligen en utred-
ning för ett framtida och helt nytt reningsverk på 
Täljö i Österåkers kommun.

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

Bolagen
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rening de kommande åren. Stora investeringar för att 
efterleva nya miljökrav kommer att behövas.

Avfallsuppdragen innebär ökade krav på kompetens, 
kommunikation och kundservice. Inom avfallsområdet 
har också arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmel-
ser skärpts vilket innebär restriktioner för hämtning vid 
alltför smala vägar, vägar utan vändplats samt vägar 
med dålig bärighet. Dessa förändringar påverkar och 

fördyrar verksamheten och måste kommuniceras till 
såväl kunder som entreprenörer.

Genom att utöka verksamheten till fler kommuner 
eller med nya uppdrag i nuvarande ägarkommuner 
och därmed uppnå stordriftfördelar, har Roslagsvat-
ten kunnat säkra kompetensförsörjningen och samti-
digt begränsat kostnaderna.

Ekonomiskt resultat
Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning 
(mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Verksamhetens intäkter 465,0 426,9 38,1 433,3
Verksamhetens kostnader – 345,4 – 332,2 – 13,2 – 344,5
Avskrivningar – 57,2 – 70,0 12,8 – 50,3
Verksamhetens nettokostnad 62,4 24,7 37,6 38,5
Skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens resultat 62,4 24,7 37,6 38,5
Finansiella intäkter 0,6 0,0 0,6 1,2
Finansiella kostnader – 5,9 – 12,0 6,1 – 4,6
Resultat efter finansiella poster 57,1 12,7 44,4 35,1
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 57,1 12,7 44,4 35,1
Skatt på årets resultat – 11,5 – 2,8 – 8,7 – 7,6
Årets resultat 45,6 9,9 35,7 27,5
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Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att för-
valta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm 
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna 
verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenhe-
ter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget 
utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. 
Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamö-
ter till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Viktiga händelser under året
• Förvaltningen har under året arbetat med löpande 

drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband 
med att lägenheter blivit vakanta. 

• En ytterligare lägenhet flyttades över till socialför-
valtningens blockhyra.

Vaxholms Smeden 3 AB • Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har 
genomförts och förhandlingen landade i en hyres-
höjning om 1,8 procent för 2019.

• En större vattenläcka föranledde arbeten med 
renovering av stammar samt helrenovering av bad-
rum i två lägenheter. Övriga stammar inventeras 
under nästkommande år.

• Hissen som rustades upp under 2018 har besikti-
gats och kommer kräva större insatser, arbetet pla-
neras in i nästkommande investeringsplan.

• Ett renoveringsarbete på lokalen som hyrs ut till 
ICA har förberetts och planeras att utföras under 
2020 enligt underhåll- och investeringsplanen.

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

Ekonomiskt resultat
Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning
 (mnkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Budgetavvikelse Bokslut 2018

Verksamhetens intäkter 4,2 4,2 0,0 4,2
Verksamhetens kostnader – 2,5 – 2,5 0,0 – 2,5
Avskrivningar – 0,4 – 0,5 0,1 – 0,3
Verksamhetens nettokostnad 1,3 1,2 0,1 1,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader – 0,3 – 0,3 0,0 – 0,3
Resultat efter finansiella poster 1,1 0,9 0,2 1,0
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 1,1 0,9 0,2 1,0
Skatt på årets resultat – 0,2 – 0,2 0,0 – 0,2
Årets resultat 0,8 0,7 0,1 0,8
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I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och redovisnings-
principer. 

Räkenskaper
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Resultaträkning

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not Koncernens 
bokslut 2019

Koncernens 
bokslut 2018

Stadens 
bokslut 2019

Stadens 
bokslut 2018

Verksamhetens intäkter 1,9 174,4 119,3 114,0 117,1
Verksamhetens kostnader 2,9 – 774,6 – 707,9 – 731,0 – 707,5
Avskrivningar 3 – 47,7 – 39,2 – 39,4 – 37,8
Verksamhetens nettokostnad  – 647,8 – 627,8 – 656,3 – 628,2
Skatteintäkter 4 689,6 656,3 689,6 656,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 – 8,4 – 7,5 – 8,4 – 7,5
Verksamhetens resultat  33,4 20,9 24,9 20,6
Finansiella intäkter 6 0,6 1,3 1,6 1,9
Finansiella kostnader 7 – 9,6 – 7,8 – 9,4 – 7,8
Resultat efter finansiella poster  24,3 14,4 17,2 14,6
Extraordinära poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt på årets resultat  – 1,7 – 0,2 0,0 0,0
Årets resultat  22,6 14,2 17,2 14,6
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Balansräkning

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

  bokslut 2019 bokslut 2018 bokslut 2019 bokslut 2018

      
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 10 - - - -
Materiella anläggningstillgångar 11     
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar  884,8 785,4 776,5 736,7
-Maskiner och inventarier  209,8 17,7 21,4 17,6
-Övriga materiella anläggningstillgångar      
Finansiella anläggningstillgångar 12 15,6 15,9 65,6 72,5
Summa anläggningstillgångar  1 110,2 819,0 863,5 826,8
      
Bidrag till infrastruktur 13 - - - -
      
Omsättningstillgångar      
Förråd, exploateringsfastigheter mm 14 5,3 0,9 5,1 0,9
Fordringar 15 60,6 36,1 36,5 36,5
Kortfristiga placeringar 16 - - - -
Kassa och bank 17 72,4 47,9 53,5 45,0
Summa omsättningstillgångar  138,3 84,9 95,2 82,4
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 248,5 903,9 958,7 909,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
      
Eget kapital 18     
Årets resultat  22,6 14,2 17,2 14,6
Resultatutjämningsreserv  - - - -
Övrigt eget kapital  326,0 301,4 315,3 307,1
Summa eget kapital  348,6 315,6 332,5 321,7
      
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 75,9 61,6 75,9 61,6
Andra avsättningar 20 5,9 - - -
Summa avsättningar  81,8 61,6 75,9 61,6
      
Skulder      
Långfristiga skulder 21 588,4 403,6 433,6 403,6
Kortfristiga skulder 22 229,7 123,1 116,8 122,3
Summa skulder  818,0 526,7 550,4 525,9
      
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 248,5 903,9 958,7 909,2
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Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)
(mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

  bokslut 2019 bokslut 2018 bokslut 2019 bokslut 2018

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 23 140,3 142,5 140,3 142,5
Övriga ansvarsförbindelser 24 19,4 15,1 16,6 15,1
Borgensåtagande 25 100,0 100,0 100,0 100,0
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens

 bokslut 2019 bokslut 2018 bokslut 2019 bokslut 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 22,6 14,2 17,2 14,6
Justering för av- och nedskrivningar 47,7 39,2 39,4 37,8
Justering för gjorda avsättningar 14,3 16,0 14,3 16,0
Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster 1,6 1,5 1,6 1,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  –7,2 2,5 0,0 1,9
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter  –4,4  –0,9  –4,3  –0,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder  –5,7 5,5  –5,5 5,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,8 78,0 62,6 76,3
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  –117,0  –46,5  –84,6  –46,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  –  –  –  –
Förvärv av finansiella tillgångar  –  –0,7  –  –
Avyttring av finansiella tillgångar 0,5  – 0,5 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –116,5  –47,2  –84,1  –44,7
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån 30,0  – 30,0  –
Amortering av låneskuld  –0,5  –86,5  –  –86,5
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 22,0 23,6  – 23,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51,5  –62,9 30,0  –62,9
     
Periodens kassaflöde 3,8  –32,1 8,5  –31,3
     
Likvida medel vid årets början 68,6 80,0 45,0 76,3
Likvida medel vid periodens slut 72,4 47,9 53,5 45,0
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Noter

(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 1 574 601 1 574 601
Taxor och avgifter 89 721 36 166 37 465 36 166
Hyror och arrenden 27 349 27 620 25 180 25 102
Bidrag 43 968 50 959 43 968 50 959
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 560 3 912 5 840 4 272
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Försäkringsersättningar
Övriga intäkter Roslagsvatten 6 267
Summa verksamhetens intäkter 174 439 119 258 114 027 117 100

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter – 364 724 – 295 168 – 353 537 – 295 168
Pensionskostnader – 39 733 – 39 486 – 39 733 – 39 486
Bränsle energi och vatten – 19 027 – 13 584 – 14 075 – 12 716
Köp av huvudverksamhet – 199 632 – 245 516 – 199 632 – 245 516
Lokal- och markhyror – 12 739 – 9 224 – 13 547 – 11 168
Övriga tjänster – 29 858 – 31 111 – 29 820 – 30 937
Lämnade bidrag – 18 110 – 20 925 – 18 110 – 20 925
Realisationsförluster och utrangeringar – 1 286 – 1 286 – 225
Övriga kostnader – 89 519 – 52 887 – 61 233 – 51 314
Summa verksamhetens kostnader – 774 628 – 707 901 – 730 973 – 707 455

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar – 52
Avskrivningar byggnader och anläggningar – 36 636 – 35 014 – 34 713 – 33 693
Avskrivning maskiner och inventarier – 10 965 – 4 172 – 4 638 – 4 146
Nedskrivningar
Summa avskrivningar – 47 653 – 39 186 – 39 351 – 37 839
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 694 440 658 686 694 440 658 686
Preliminär slutavräkning innevarande år – 5 143 – 720 – 5 143 – 720
Slutavräkningsdifferens föregående år 278 – 1 705 278 – 1 705
Summa skatteintäkter 689 575 656 261 689 575 656 261

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning – 57 341 – 49 752 – 57 341 – 49 752
Kommunal fastighetsavgift 25 664 24 124 25 664 24 124
LSS-utjämning – 23 906 – 23 900 – 23 906 – 23 900
Kostnadsutjämning 37 151 37 447 37 151 37 447
Reglering 8 399 1 856 8 399 1 856
Införandebidrag 1 109 1 109
Övriga statsbidrag 1 681 1 631 1 681 1 631
Summa generella statsbidrag och utjämning – 8 352 – 7 485 – 8 352 – 7 485

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 387 274
Ränteintäkter 779 286 311
Övriga finansiella intäkter 548 490 961 1 269
Summa finansiella intäkter 548 1 269 1 634 1 854

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader – 8 847 – 7 145 – 8 595 – 7 145
Ränta på pensionsavättningar – 553 – 431 – 553 – 431
Övriga finansiella kostnader – 240 – 255 – 240 – 253
Summa finansiella kostnader – 9 640 – 7 831 – 9 388 – 7 829
Per 2019-12-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra räntenivån. Något marknadsvärde 
för dessa har inte upptagits i balansräkningen. Den genomsnittliga räntesatsen per 2019-12-31 uppgick till 
2,23%,kapitalbindningstiden uppgick till 2,20 år och räntebindningstiden till 1,17 år.

Not 8 Extraordinära poster
-
Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Not 9 Jämförelsestörande poster(tkr)
Utrangering av förskolan Lägerhöjden – 1 286 – 1 286
Summa jämförelsestörande poster – 1 286 0 – 1 286 0
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 10 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 52
Ackumulerade avskrivningar – 52
Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets början 52
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar – 52
Övriga förändringar
Summa immateriella tillgångar 0 0 0 0

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 283 599 1 144 128 1 150 015 1 080 329
Ackumulerade avskrivningar – 398 793 – 358 712 – 373 508 – 343 658
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 884 806 785 416 776 507 736 671

Redovisat värde vid årets början 805 767 778 909 736 671 728 842
Investeringar 127 499 41 522 76 439 41 522
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar

– 1 286 – 1 286

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar – 46 784 – 35 015 – 34 926 – 33 693

Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar – 391 – 391
Summa materiella anläggningstillgångar 884 805 785 416 776 507 736 671
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Specifikation av fastigheter
Förvaltningsfastigheter 32 005 28 703 32 005 28 703
Kommunala fastigheter 17 220 14 757 17 220 14 757
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 261 810 250 181 261 810 250 181
Sociala fastigheter 96 260 97 019 96 260 97 019
Förskolor 60 264 42 902 60 264 42 902
Hamnanläggningar 11 315 11 437 11 315 11 437
Gator och vägar 43 230 41 548 43 230 41 548
Idrottsanläggningar 123 774 107 770 123 774 107 770
Friluftsanläggningar 13 726 10 539 13 726 10 540
Smeden 39 823 39 173
Vasavägen 5 393
Mark 103 995 101 956 100 285 97 776
Pågående investering 16 618 34 038 16 618 34 038
Roslagsvatten 15 933
Roslagsvatten pågående arbete 48 833
Summa 884 806 785 416 776 507 736 671

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 347 982 89 681 97 695 89 552
Ackumulerade avskrivningar – 138 169 – 71 938 – 76 311 – 71 891
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 209 813 17 743 21 384 17 661

Redovisat värde vid årets början 182 845 17 657 17 661 17 549
Investeringar 37 716 4 483 8 143 4 483
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar

– 225 – 225

Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar – 10 747 – 4 172 – 4 420 – 4 146
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Summa materiella anläggningstillgångar 209 814 17 743 21 384 17 661
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
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 540 6 970 540 6 970
Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 2 000 2 000 2 000
Långfristig fordran koncernbolag 700 12 630 13 130
Bostadsrätter 2 st 814 814 814 814
Roslagsvatten finansiell leasing 423
Roslagsvatten långfristig fordran 780
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 609 15 955 65 641 72 571

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur

Summa 0 0 0 0

Not 14 Förråd m.m.
Exploateringsfastigheter 5 123 851 5 123 851
Roslagsvatten lager 226
Summa förråd m.m. 5 349 851 5 123 851

Not 15 Fordringar
Kundfordringar inkl osäkra fordringar 21 843 8 204 6 679 8 058
Statsbidragsfordringar
Fordran kommunal fastighetsavgift 20 477 18 285 20 477 18 285
Skattefordringar 5 866 5 281 6 291 5 674
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 6 275 4 160 3 207 4 327
Övriga kortfristiga fordringar 6 091 38 – 121 38
Summa fordringar 60 552 35 968 36 533 36 382

Not 16 Kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Not 17 Kassa bank
Bank 72 360 47 920 53 543 45 016
Summa kassa bank 72 360 47 920 53 543 45 016
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital 326 027 295 073 321 725 300 696
Uppskrivningsfond Kommuninvest 6 422 – 6 422 6 422
Periodens resultat 22 603 14 151 17 166 14 607
Summa eget kapital 348 630 315 646 332 469 321 725

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättning för pensioner 61 077 49 557 61 077 49 557
Löneskatt på pensioner 14 817 12 023 14 817 12 023
Summa avsättningar osv. 75 894 61 580 75 894 61 580

Not 20 Övriga avsättningar
Roslagsvatten öv avsättningar 5 930

Summa 5 930 0 0 0

Not 21 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut 434 739 380 000 410 000 380 000
Handpenning för exploateringsmark 23 552 23 552 23 552 23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld 130 107
Summa långfristiga skulder 588 398 403 552 433 552 403 552

Not 22 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 48 762 54 491 40 986 54 017
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 5 639 5 548 5 639 5 548
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 13 658 12 276 13 658 12 276
Semesterlöneskuld 17 175 16 564 17 175 16 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 523 10 563 17 326 10 257
Övriga kortfristiga skulder 122 892 23 634 22 033 23 634
Summa kortfristiga skulder 229 649 123 076 116 817 122 296

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna
Ansvarsförbindelse 110 351 112 072 110 351 112 072
Storstockholms brandförsvar 2 575 2 575 2 575 2 575
Löneskatt på pensionsförpliktelser 27 396 27 813 27 396 27 813
Summa pensionsförpliktelser 140 322 142 460 140 322 142 460
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(tkr) Koncernen Staden

1912 1812 1912 1812

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser
Lokalhyror
upp till 1 år 10 930 8 921 10 930 8 921
mellan 1 och 5 år
över 5 år 2 443

Leasing
upp till 1 år 3 179 3 132 3 096 3 132
mellan 1 och 5 år 2 869 3 054 2 529 3 054
över 5 år
Summa övriga ansvarsförbindelser 19 421 15 107 16 555 15 107

Not 25 Borgensåtagande
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
Proprieborgen, Kommuninvest Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och 
landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och totala 
tillgångar till 460,4 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 468,1 miljoner kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 467,2 miljoner kronor.

Räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde 177 206 90 132
Förtroendevalda revisorer (uppskattning) 68 67 64 67
Summa 245 273 154 199
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Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att 
redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har 
varit oförändrade jämfört med den senaste årsredovis-
ningen med de undantag som beskrivs i nedanstående 
avsnitt Ändrade redovisningsprinciper. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits tillanskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed.

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. För Vaxholm innebär det att uppskriv-
ningsfonden för Kommuninvest har skrivits ned. Detta 
har inte inneburit någon resultatpåverkande effekt för 
kommunen eftersom både tillgång- och skuldkonto har 
skrivits ned. Kommunens egna kapital har minskat till 
följd av detta, se not 18.

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 för-
utbetalda intäkter bland långfristiga skulder och perio-
diseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en 
varaktighet på minst tre år och med ett anskaffnings-
värde om minst 1/2 prisbasbelopp.

Staden tillämpar komponentredovisning.
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskriv-
ningar samt nedskrivningar. 

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som 
antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett 
värde som understiger ½ prisbasbelopp har kostnads-
fört direkt vid anskaffning.

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas 
som pågående arbeten till dess att de tas i bruk.
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Avskrivningsprinciper
Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för då de tas 
i bruk utifrån en bedömning av nyttjandetiden. På till-
gångar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Verksamhetsfastigheter 10–70 år
Hyresfastigheter 10–70 år
Gator och vägar 10–33 år
Maskiner och inventarier 3–10 år
Fordon 3–10 år
Datorer 3 år
Mark Skrivs ej av
Konst Skrivs ej av

Exploateringar
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstill-
gång. Med exploatering avses iordningställande av mark 
för arbets- och bostadsområden som staden beräknar 
sälja. 

Försäljning redovisas mot resultaträkningen till-
sammans med matchande kostnader när äganderät-
ten övergår till köparen. 

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som 
anläggningstillgång.

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

Extraordinära och jämförandestörande 
poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande poster betraktas poster 
som är sällan förekommande. Dessutom redovisas 
alltid kommunens realisationsvinster vid fastighets-
försäljningar samt kostnader och intäkter för tomt-
försäljning i samband med markexploatering som 
jämförelsestörande.

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) 
decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommenda-
tioner.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig 
skuld och periodiseras över anläggningens nyttjande-
period.

Kassa och bank
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovi-
sar ställningen på respektive bolags balansräkning.

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i sta-
den är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Regio-
ners beräkningsmodell, RIPS19.

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket 
innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till 
och med 31 december 1997 behandlas som ansvars-
förbindelse.

Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, 
och som intjänats under perioden, har kostnadsfört 
och redovisats som kortfristig skuld. 

Det gäller även den särskilda löneskatten för indi-
viduella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild 
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar 
över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under perioden 
samt redovisats som avsättning i balansräkningen.
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Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semester dagar 
vid periodens slut. Tillsammans med okompenserad 
övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
de som en kortfristig skuld och belastar resultatet på 
det år de intjänas.

Leasing- och hyresavtal
Vaxholms stad har både operationella och finansiella 
leasingavtal. Både de operationella och finansiella lea-
singavtalen är korttidsinventarier och inventarier av 
mindre värde och bokförs ej som tillgång utan som kost-
nad på resultatet.
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Kommunstyrelsen, Åtgärdsplan 2(4) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

Mål 1: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, 

bemötande och service. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Nöjd Inflytandeindex 38 32 40 39 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Genomföra samråds- och informationsmöten med invånare. Planhandläggare kontinuerligt 

Fortsätta utveckla kontaktcenter light. IT- och serviceenheten 2020-12-31 

Utveckla webbens startsida, genvägar, kontaktuppgifter och 
mobilnavigering. 

Kommunikationsenheten 2020-12-31 

Utreda möjlighet att lägga ut sammanträdeshandlingar på stadens 
webbsida. 

Kanslienheten 2020-12-31 

Vidareutveckla information och kommunikation om kommunens beslut, 
verksamheter och utvecklingsarbete. 

Kommunikationsenheten 2020-12-31 

Förtroendevalda skapar möjlighet till dialog med invånare och företag på 
olika sätt och på olika platser. 

Partigrupperna?/KSO? 2020-12-31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Nöjd-inflytandeindex baserar sig på hur nöjda kommuninvånarna är när det gäller insyn och 
inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Betyget baserar sig på resultatet av tre 
övergripande frågor: 
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1. Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 
verksamheter. 

2. Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och 
inflytande? 

3. Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande 
kommer i din kommun? 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och attityder är relativt stabila över tid, vilket 
resultatet för Vaxholms stad också vittnar om. Resultatet visar också att de år som är "valår" går 
resultatet upp, både i Vaxholm och i andra kommuner. Insyn och inflytande över beslut och 
verksamheter i kommunen är ett område som både tjänstepersoner och förtroendevalda har ett 
ansvar att utveckla och förbättra på olika sätt. Hur invånare ser på sin möjlighet till insyn och 
inflytande påverkas av de stora utmaningar kommuner står inför att hantera både när det gäller ett 
förändrat medielandskap och en minskad tillit till samhällsinstitutioner (SKR: Vägval för framtiden 3- 
utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030). I SKR:s rapport Vägval för framtiden lyfts 
fram att invånare hämtar information och nyheter på nya sätt, inte minst via sociala medier, vilket 
gör att desinformation lätt kan spridas och åsiktsskillnader förstärks. Minskad tillit i samhället 
riskerar att skapa ett politiskt klimat där ton och inriktning ändras från samarbete och dialog till en 
mer maktkamp och populism. Med detta som bakgrund är bedömningen att det utvecklingsarbete 
tjänstepersoner och förtroendevalda kan genomföra, och som beskrivs i denna åtgärdsplan, är viktigt 
och kan ha en viss inverkan på resultaten av NII, men att det också är viktigt att ha förståelse för hur 
stor inverkan samhällsutvecklingen och klimatet i medier och andra arenor också har på detta 
område. 

Kommunen arbetar redan idag med att utveckla medborgardialog på olika sätt. Ett stort arbete har 
exempelvis genomförts i samband med arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040 och en 
ny hållbarhetsstrategi. Hur detta arbete har sett ut och hur kommunen har arbetat för att ta till vara 
synpunkter från invånare och företag finns beskrivet i kommunstyrelsens årsbokslut. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska samråd ske vid planprocesser. Utöver detta har olika 
former av informationsmöten genomförts med gott resultat och kommer därför att fortsätta 
genomföras. Ett exempel är ett informationsmöte som kommer att genomföras tillsammans med 
Trafikverket under mars för att informera om pågående planer och arbeten vid Arninge station och 
längs E18 samt pendelbåtsförsöket hösten 2020. 

Under 2019 har arbete påbörjats för att starta upp 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. 
Tjänsten kommer att utvecklas ytterligare under 2020. 

Stadens webbsida är en viktig plattform för att nå ut med information till invånare, men också för 
invånare att kontakta kommunen och hitta den information man söker samt utföra sina ärenden, 
exempelvis genom e-tjänster. Kommunikationsenheten genomför under 2020 ett arbete med 
webbens startsida, genvägar, kontaktuppgifter och mobilnavigering. 

Det ska också vara lätt att söka sammanträdeshandlingar på stadens webbplats. Det är information 
om ärenden, beslut eller protokoll. Kanslienheten får i uppdrag att inför ett politiskt beslut utreda 
hur detta kan genomföras. 

Information och kommunikation om kommunens beslut, verksamheter och utvecklingsarbete är 
viktigt och olika kanaler för informationen ska användas, till exempel tidningen Viktigt i Vaxholm, 
webben och sociala medier. 

Förtroendevalda politiker kommer att utöka sin dialog med invånare och företagare på olika sätt 
under 2020.  
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Kommunstyrelsen, Åtgärdsplan 4(4) 

Mål 2: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Resultatavvikelse från budget (%) -7,1 % -2,5 % 0 % 0 % 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Budgetera utrangeringar och övriga extraordinära engångskostnader 
under år som saknar extraordinära engångsintäkter. 

Koray Kahruman 2019-11-01 

Beskrivning planerade åtgärder 

Underskottet beror framförallt på tre saker, ej budgeterade advokatkostnader för tvisten med en 
byggentreprenör, utrangeringskostnad av förskolan Lägerhöjden samt ersättning för uteblivna 
paviljonger på Johannesberg till en leverantör. Dessa kostnader är sällan förekommande och hör inte 
till den ordinarie verksamheten. Inför budgetprocessen 2019 visste vi att Lägerhöjden skulle 
utrangeras och vad det skulle kosta, de övriga två posterna var mer osäkra på om det skulle 
förekomma och i så fall vad det skulle kosta. Enligt den finansiella planen skulle vi få in ca 107 mnkr i 
exploateringsintäkter för Norrbergets etapp 1 under 2019. Planen var att dessa engångskostnader 
skulle mötas upp av en stor engångsintäkt. Med anledning av att Norrbergets detaljplan fick 
prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen uteblev exploateringsintäkterna och skapade 
differensen i driftbudgeten. En direkt åtgärd behövs inte eftersom att Kommunstyrelsens ordinarie 
verksamheter har en budget i balans när de extraordinära kostnaderna räknas bort. En åtgärd i 
budgetprocessen är att budgetera för kända extraordinära engångskostnader under år som inte har 
extraordinära engångsintäkter. 
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Socialnämnden, Åtgärdsplan 2(3) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

Mål 1 

Mål 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%) 

71 69 78 78 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Genomgång och revidering av rutiner 
Verksamhetschef/ 
Utförarchef 

juni 2020 

Omorganisation av ledningsfunktioner samt sjuksköterskor Utförarchef juni 2020 

Införa av kvalitetsregister, BPSD, Palliativa registret, Senior alert MAS slutet 2020 

Medarbetare på dagverksamheten ska genomgå utbildning Stjärnmärkt 
Verksamhetschef / 
Enhetschef 

slutet 2020 
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Socialnämnden, Åtgärdsplan 3(3) 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Mål 2 

Mål 

Vi ser en ökning av utfallet av ekonomiskt bistånd under året. Myndigheten har under 2019 
motverkat ökningen av utfallet genom att rekrytera en jobbcoach med ambitionen att minska antal 
individer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Vidare har vi infört det automatiserade beslutsstödet i 
ekonomiskt bistånd som ska generera mer tid för socialsekreterarna med klientnära möten. En viktig 
aspekt av de åtgärder som vidtagits har varit att öka samverkan mellan jobbcoachen och 
socialsekreterarna. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

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

32,3 % 32,3 % 27,7 % 16,5 % 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Införandet av jobbcoach Mikael Landberg infört 

Ökat grad av e-ansökan ek.bistånd vilket ska frigöra resurser för 
samverkan/aktiviteter kring stöd till ökat självförsörjande. 

Mikael Landberg slutet 2020 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Åtgärdsplan 2(2) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 
  

Mål 1 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget -2,5 -3,4 0                     0 

     

     

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Löpande uppföljning - högre utfall än med budget. Alexander Wahlstedt 2020-12-31 

   

   

   

Beskrivning av planerade åtgärder 

Fastighetsenheten kommer under året följa upp utfall på kontoslag med högre utfall än budget varje 
månad. I de fall att någon kostnad är högre än budgeterat kommer enheten i samverkan med 
verksamheterna prioritera bort åtgärder från underhållsplanerna. 
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Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan 2(4) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

Mål 1 

Mål 

Invånare och företagare är nöjda med bemötandet. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 52 42 60 61 

     

     

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Se över processen för att besluta om bygglov. Christoffer Amundin 2020-11-30 

Ändrat arbetssätt. Christoffer Amundin 2019-12-31 
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Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan 3(4) 

 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Se över processen för att besluta om bygglov innebär översyn/utveckling av mallar, rutiner, 
arbetsflöden och arbetsfördelning mellan enhetens medarbetare. Det innebär också att 
implementera den nyinköpta digitala ansökningsmodulen till Castor (som möjliggör inloggning med 
Bank-id i ditt pågående bygglovsärende). Syftet med åtgärderna är att att förbättra gransknings-, 
handläggnings- och beslutsprocessen i bygglovsärenden samt övriga beslutsärenden, och att få 
bättre möjlighet att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla arbetet. 

Ändrat arbetssätt genom gemensam bedömning av inkomna ansökningar och behov av 
komplettering. Syftet är att säkerställa att vi får enhetlig bedömning och ett snabbt beslut om 
föreläggande om komplettering (när det behövs), som leder till ett komplett beslutsunderlag så 
snabbt som möjligt. Detta arbetssätt har redan påbörjats i slutet av 2019 och kommer att fortsätta 
under 2020. 

Viktigt att poängtera att de åtgärder som tagits fram inte kommer att påverka NKI för 2020 då denna 
indikator redovisas släpande med ett år. Det är först kommande år som vi kommer att se om årets 
planerade åtgärder får effekt. 

Mål 2 

Mål 

Handläggningstiderna är rimliga. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till 
expedierad 

17,7 16,9 12 13,4 

     

     

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Se över processen för att besluta om bygglov. Christoffer Amundin 2020-11-30 

Ändrat arbetssätt Christoffer Amundin 2019-12-31 

   

   

   

   

Beskrivning planerade åtgärder 

Se över processen för att besluta om bygglov innebär översyn/utveckling av mallar, rutiner, 
arbetsflöden och arbetsfördelning mellan enhetens medarbetare. Det innebär också att 
implementera den nyinköpta digitala ansökningsmodulen till Castor (som möjliggör inloggning med 
Bank-id i ditt pågående bygglovsärende). Syftet med åtgärderna är att att förbättra gransknings-, 
handläggnings- och beslutsprocessen i bygglovsärenden samt övriga beslutsärenden, och att få 
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Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan 4(4) 

bättre möjlighet att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla arbetet. 

Ändrat arbetssätt genom gemensam bedömning av inkomna ansökningar och behov av 
komplettering. Syftet är att säkerställa att vi får enhetlig bedömning och ett snabbt beslut om 
föreläggande om komplettering (när det behövs), som leder till ett komplett beslutsunderlag så 
snabbt som möjligt. Detta arbetssätt har redan påbörjats i slutet av 2019 och kommer att fortsätta 
under 2020. 

Mål 3 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten -4 -8 0 0 

Själkostnadstäckningsgraden 63 % 46 % 75 % 66 % 

     

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Analys av självkostnadstäckningsgrad Christoffer Amundin 2020-04-31 

Följa upp sjukskrivningar - nyckeltal Christoffer Amundin Löpande 

Automatisering av ansökningsprocessen Christoffer Amundin 2020-04-30 

   

   

   

Beskrivning av planerade åtgärder 

För de ekonomiska avvikelserna från budget har tre åtgärdspunkter tagits fram. 

1. Målnivån för enheten ligger på en självkostnadstäckningsgrad om 75% av enhetens totala 
budget. Under de tre senaste åren har dock utfallet legat en bra bit under detta mål (ca 15-
30% under målet). Förvaltningens bedömning är att en översyn av målet liksom avvikelsen 
behöver göras för att härleda orsakerna och eventuella konsekvenser för budget och/eller 
verksamhet. 

2. Kostnad för sjukskrivningar följs upp och nyckeltal tas fram för att avgöra om kostnaderna är 
godtagbara eller någon form av åtgärd bör vidtas. 

3. Effektivisering av ärendehanteringen kommer att genomföras. En tilläggsmodul till enhetens 
ärendehanteringssystem har inhandlats under slutet av 2019, och ska implementeras under 
den första tertialen 2020. Med modulen i drift kommer ansökningar via kommunens hemsida 
att automatiseras, vilket innebär att ett nytt ärende automatiskt startas av 
ärendehanteringssystemet och de handlingar sökanden lämnar in läggs in i direkt i ärendet, 
utan att någon medarbetare behöver lägga ner arbetstid på detta. 

Med dessa tre åtgärder bedöms att en långsiktigt hållbar ekonomi ska kunna säkerställas för 
verksamheten och eventuella ändringar göras under budgetarbetet för kommande år. 

119



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsplan 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

  

120



Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan 2(3) 

Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av indikatorer med sämst resultat i 
förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även 
om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde 
saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, 
vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 

  

Mål 1: Utbildningsverksamheterna arbetar för en hållbar 

miljö i enlighet med BUN:s agenda för ekologisk hållbarhet 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Ekologiska inköp, andel (%) 38 35 42 35 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Löpande uppdatering av listan över prioriterade EKO livsmedel. Hållbarhetssamordnare 2020-12-31 

Månatlig uppföljning per kök. Hållbarhetssamordnare 2020-12-31 

Göra kockar medvetna om sitt eget ansvar över EKO-procenten. Kostchef 2020-12-31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Utifrån tillgång på EKO-livsmedel hos våra leverantörer så är målet för EKO sänkt till 38% för 2020. 
Listan över prioriterade EKO-livsmedel är uppdaterad med möjligheter att uppnå 2020 års mål. Den 
uppdateras löpande och publiceras på Teams för samtliga inköpsansvariga. Hållbarhetssamordnare 
gör månatlig uppföljning av EKO-procenten per kök med utgångspunkt från listan över prioriterade 
livsmedel. Köken behöver hitta en balansgång mellan inköp av eko och inköp av närproducerat. 
Eventuella åtgärder för ej uppnådd EKO-procent behöver införas direkt. 

121



Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan 3(3) 

Mål 2: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av 
målnivån 

Utfall 2018 Utfall 2019 
Målnivå 

2019 
BM-värde 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) 2,4 % 2,4 % 0 % -8,2 % 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 2,5 % 2,5 % 0 % -4,3 % 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Översyn av organisation. Förvaltningschef 2020-06-30 

Effektivt lokalutnyttjande Förvaltningschef 2020-12-30 

Säkerställa kostnadsfördelning grundskola och fritidshem Ekonomicontroller 2020-12-30 

Beskrivning planerade åtgärder 

Åtgärder som genomförts under 2019 för att sträva mot en nettokostnadsavvikelse som är i fas är 
nedläggning av förskolan Äppelgården, familjedaghemmen har lagts vilande och tre förskoleområden 
har organiserats till två med var sin rektor. Effekterna av dessa åtgärder ser vi under 2020. 

Åtgärder som planeras för 2020 är bevakning av lokalkostnaden, som står för den näst största 
andelen av verksamhetens kostnader. Ett viktigt verktyg för att säkerställa rätt antal platser och ett 
effektivt lokalutnyttjande i förskolan blir lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos. 
Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
utreda om förskolan Båten, som bedrivs i tillfälliga paviljonger, behöver ersättas. 

För att säkerställa att nettokostnadsavvikelsen i grundskolan är i fas kommer vi kontrollera att 
kostnader bokförs på rätt verksamhet under 2020. Vissa kostnader som skulle belastat fritidshemmet 
har bokförts på grundskolan under 2019. Vikande elevantal i en skola är kostnadsdrivande då färre 
elever ska bekosta lokalhyra. Viktigt är då att säkerställa effektivt lokalutnyttjande även i 
grundskolan. Lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos blir således ett viktigt 
underlag för beslut även i grundskolan. Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda mindre skola på Rindö. 
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Förbundsdirektören har ordet 

2019 har haft två skepnader. Ur ett operativt perspektiv har året i mångt och mycket 

liknat åren sedan förbundet bildades, å andra sidan har vi som del av den kommunala 

sfären utmanats av (nya) ekonomiska planeringsförutsättningar. Vi har löst våra 

uppdrag väl i båda perspektiven och därmed lagt grunden för en bra verksamhet det 

kommande året.  

 

Värt att först notera är att sommaren blev en ”vanlig svensk sommar” med blandat 

väder. Vi behövde därför inte nyttja de särskilda skogsbrandsförberedelser som vi 

gjorde inom förbundet, regionalt och nationellt, efter den brandrika sommaren 2018.   

Även om insatser mot bland annat bränder har minskat lite, så har belastningen på vår 

beredskap varit i paritet med tidigare år. Sorgligt nog fortsätter suicid eller hot om 

självmord att öka även i år.  

 

Några händelser sticker naturligtvis ut: vårt föreläggande till Stockholms samtliga 

tunnelbanestationer om förbättrad brandsäkerhet, det så kallade ”Guds navelludd” som 

maxtestade vår insatsförmåga under två dagar i maj, och att vi lyckades sätta vår 

brandbåt Fenix på grund – ett grund med ett hus på. Totalt sett har vi dock få 

incidenter med våra bilar och båtar.  

 

Saker som glatt oss under året, utöver alla de människor som vi har kunnat bistå i svåra 

situationer, är bland annat invigningen av ett nytt räddningsvärn på Rindö. Vi gläds 

också åt våra tekniska framsteg med en ny UAS-förmåga som möjliggör effektivare 

räddningsinsatser med hjälp av drönare samt introduktionen av ett nytt mobilanpassat 

intranät som sätter användaren i fokus. Dessutom har vi firat 10 år som förbund! 

Nyckeltalsinstitutets utmärkelse ”Excellent arbetsgivare 2019” blev ett kvitto på att vi 

har en bra arbetsmiljö med medarbetare som trivs. 

 

Genom ett omfattande analysarbete under året har vi kunnat jämföra vårt förbund med 

andra svenska och nordiska räddningstjänster och det är glädjande att konstatera att 

vår verksamhet generellt sett håller en mycket hög och jämn kvalitet. Att vi i likhet med 

all kommunal verksamhet ändå behöver bli mer kostnadseffektiva är också sant.  

 

Det är viktigt att våga prova nya sätt att arbeta. Webbserien ”Inte ett vanligt blåljus-

program” som färdigställdes under året är ett unikt sätt att med modernt tilltal och via 

digitala kanaler direkt påverka medborgarna och förebygga olyckor. Vi har även valt 

bort den traditionella och ineffektiva dörrknackningen till förmån för direktadresserade 

brandsäkerhetsbudskap på till exempel arabiska i våra sociala medier.  

 

Framtiden kommer att ge oss både förväntade och oförutsedda utmaningar men vi, 

Storstockholms brandförsvar, är väl rustade för att möta dem. 

 

Svante Borg 
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Direktionens arbete under året 

Direktionen har under 2019 bestått av följande personer: 

 

Presidium  

Ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholm 

1:e vice ordförande Michaela Fletcher (M), Österåker  

2:e vice ordförande Deshira Flankör (M), Värmdö 

 

Ledamöter  

Hanna Bocander (M), Danderyd 

Daniel Källenfors (M), Lidingö 

Arion Chryssafis (M), Solna 

Claes Elmgren (S), Stockholm 

Alexandra Völker (S), Sundbyberg 

Erik Andersson (M), Täby t.o.m. 7 oktober 2019 

Rolf E. Ericsson (M), Täby fr.o.m. 8 oktober 2019 

Parisa Liljestrand (M), Vallentuna 

Deshira Flankör (M), Värmdö fr.o.m. 1 februari 2019 

Malin Forsbrand (C), Vaxholm fr.o.m. 22 februari 2019 

 

Ersättare 

Johanna Hornberger (M), Danderyd 

Birgitta Sköld (LP), Lidingö 

Lars Granath (L), Solna 

Torbjörn Erbe (M), Stockholm 

Nancy Lukic (S), Stockholm t.o.m. 30 april 2019 

Ingela Edlund (S), Stockholm fr.o.m. 1 maj 2019 

Hans Beausang (M), Sundbyberg fr.o.m. 1 mars 2019 

Ulf Schyldt (L), Täby  

Anette Karlsson (S), Vallentuna 

Mats Olofsson (M), Vaxholm fr.o.m. 12 april 2019 

Magnus Danielsson (S), Värmdö 

Ann-Christine Furustrand (S), Österåker 

 

 

Viktiga ärenden 

- Årsredovisning för 2018  

- Tillsynsplan 2019 

- Förordnande av förbundsdirektör 

- Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring 

(sotning)  

- Avslag på ansökan om förändrat tillstånd brandfarlig vara, Circle K, Birger 

Jarlsgatan 120 

- SSBF:s yttrande av betänkandet SOU 2019:7 – Skogsbränderna sommaren 2018 

128



 

2020-01-20 

Dnr: 201-381/2019 

 

 

- Tertialrapport 1 per den 30 april och delårsbokslut (tertialrapport 2) per den 31 

augusti med helårsprognos för 2019 

- Medlemsavgifter 2020 

- Förändrad beredskap på Ljusterö 

- Omvärldsanalys från EY 

- Verksamhetsplan och budget för 2020 med ekonomisk plan för 2021–2022 

- Prolongering av gällande handlingsprogram t.o.m. 2021 

- Tillsynsplan 2020 

 

Direktionen har under året haft sex sammanträden.  

 

Revisorer 

 

Danderyd M Leo Smidhammar 

Täby M Bo Klasmark 

Sundbyberg L Håkan Söderberg 

Lidingö M Göran Ringblom 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Handlingsprogram 2016–2019 (2021) 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett handlingsprogram fastställas vart 

fjärde år. Programmets syfte är, förutom att utgöra ett politiskt styrdokument för 

SSBF:s verksamhet, att ge information till enskilda och samhällsaktörer om förbundets 

arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av 

SSBF:s medlemskommuner enligt lagen om skydd mot olyckor.  

 

Strukturen i verksamhetsplanen för 2019 har sin utgångspunkt i handlingsprogram 

2016–2019 som fastställdes av direktionen 2015-11-24 och gäller från och med 1 januari 

2016. Handlingsprogrammet har därefter prolongerats i två steg till att gälla fram till 

2021. 

 

Centrala mål och kvalitetsmål 

Målformuleringarna i programmet har till stora delar invånarfokus och är därför inte 

knutna till SSBF:s organisatoriska indelning eller specifika aktiviteter. Dessa återfinns i 

förbundets verksamhetsplan de följande åren. De sex centrala målformuleringarna i 

handlingsprogrammet utgör rubriker i verksamhetsplanen. För de två centrala målen 

”SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva 

förebygga och agera” och ”SSBF är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de 

enskilda inte själva kan hantera en olycka” finns kvalitetsmål som har ett 

invånarperspektiv. Exempelvis finns mål kring vår snabbhet, kapacitet, noggrannhet 

och robusthet. 

 

Utvecklingsmål 2016–2019 (2021) 

Utvecklingsmålen är mål som anger inriktningen för den utveckling som ska ske för att 

bidra till att de centrala målen uppnås och att förbundets förmåga utvecklas. Dessa 

grundar sig i de genomförda risk- och förmågestudierna. Utvecklingsmålen beskriver 

en förändring som ska ske i SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt fokus. 

 

I handlingsprogrammet för 2016–2019 anges totalt sju utvecklingsmål för det 

förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten under perioden. Dessa grundar 

sig i den förmågebedömning och riskstudie som gjordes inför arbetet med 

handlingsprogrammet. De sju utvecklingsmålen återkommer i verksamhetsplanerna 

och ges olika tyngd under olika år.  

 

I verksamhetsplanen redovisas de uppdrag som syftar till att bidra till förbundets 

utveckling under året. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. 

I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under 

året anges med pilar. 
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Den kommunala koncernen 

Storstockholms brandförsvar – Vi skapar trygghet 

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar: 

Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 

Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes 

brandstation i centrala Stockholm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med 

representanter från samtliga medlemskommuner 

 

Storstockholms brandförsvar svarar för 1,3 miljoner människors trygghet. Genom 

samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 25 

kommuner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och på Gotland. 

 

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför vi såväl förebyggande arbete 

inom potentiella riskkategorier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa 

ett tryggare samhälle.  

 

Förbundets verksamhet utgår år 2019 från ett huvudkontor med en ledningsstation på 

Johannes brandstation, femton brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio 

räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Räddningscentral Mitt 

(namnbyte 2020-01-01). 

 

Brandstationerna i 

regionen är placerade för 

att snabbt kunna nå fram 

vid en olycka med 

kapacitet att kunna göra 

en effektiv insats. En 

viktig parameter är även 

lagkravet på livräddning 

med hjälp av höjdfordon 

inom angiven tid. Vid 

behov ges förstärkningar 

från andra stationer.  

Vår vision utgår ifrån att 

”Vi skapar trygghet”. 

 

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunalförbund ges kommuninvånarna 

en kommunöverskridande service där kompetens och resurser kan nyttjas på ett effektivt 

sätt. 

 

SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten i 

regionen och för en samhällsservice där administrativa gränser inte tillåts försämra 

kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i regionen. 
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SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl att stötta invånare, företag 

och andra myndigheter att själva förebygga och kunna agera vid olyckor som att genom 

sin myndighetsroll verka förebyggande mot olyckor och att genomföra kommunala 

räddningsinsatser. Mycket av det olycksförebyggande arbetet bedrivs också i respektive 

medlemskommuns egen regi. 

Händelser av väsentlig betydelse 

- Årsredovisning för 2018  

- Tillsynsplan 2019 

- Förordnande av förbundsdirektör 

- Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring 

(sotning)  

- Avslag på ansökan om förändrat tillstånd för brandfarlig vara, Circle K, Birger 

Jarlsgatan 120 

- Direktiv från direktionen om grunden för fortsatt ekonomisk planering: 

o tak för medlemsavgift 

o överskottsmål 

o känslighetsanalys 

- Beslut om tillsättande av en framtidsdelegation för stöd av fortsatt arbete 

- SSBF:s yttrande av betänkandet SOU 2019:7 – Skogsbränderna sommaren 2018 

- Tertialrapport 1 per den 30 april och delårsbokslut (tertialrapport 2) per den 31 

augusti med helårsprognos för 2019 

- Medlemsavgifter 2020 

- Förändrad beredskap på Ljusterö 

- Omvärldsanalys från EY 

- Verksamhetsplan och budget för 2020 med ekonomisk plan för 2021–2022 

- Beslut om ny finanspolicy 

- Redovisning av plan för långsiktig ekonomisk hållbarhet 

- Prolongering av gällande handlingsprogram t.o.m. 2021 

- Tillsynsplan 2020 
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2. SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de 
enskildas och andra myndigheters förmåga att själv 
förebygga och agera 

 

SSBF:s huvudsakliga uppgift inom det förebyggande arbetet är att påverka och stödja 

enskilda och andra samhällsaktörer så att de själva kan förebygga bränder och andra 

olyckor samt ha en egen beredskap för att agera när olyckan sker. Grundläggande 

förutsättningar för detta är kunskap och kompetens som svarar upp mot de behov, 

situationer och målgrupper som vi möter. Vi inriktar åtgärder utifrån kunskap om 

problembilden. På så sätt uppnår vi ett likvärdigt och jämställt skydd för invånarna. Vi 

främjar också användning och utveckling av brandförebyggande teknik, till exempel 

spisvakter. 

 

Det förebyggande arbetet består av en stor mängd både riktade och allmänna 

informationsinsatser, rådgivning samt brandskyddsutbildningar som genomförs för 

bland andra kommunernas anställda. SSBF ger också stöd gällande brandskydd och 

riskhantering både i samhällsbyggnadsprocessen och i pågående verksamhet till 

kommunerna.  

 

Förbundet har en myndighetsroll där syftet är att förebygga olyckor som innefattar 

- tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar 

bedriver det förebyggande arbete som åligger dem enligt lag  

- tillståndsprövning för hantering och innehav av brandfarlig och explosiv vara 

- att tillse att sotning och brandskyddskontroll sker 

- att i samverkan med SMHI och övriga räddningstjänster i länet bedöma brandrisken 

som underlag till beslut om eventuella restriktioner. Länsstyrelsen meddelar 

eldningsförbud i samverkan med räddningscentralerna i Stockholms län. 

- att svara på remisser från kommunala och statliga myndigheter utifrån perspektivet 

skydd mot olyckor. 

 

Det centrala målet bryts ned i två kvalitetsmål:  

SSBF:s förebyggande verksamhet 

 är känd, efterfrågad och uppskattad av enskilda och andra myndigheter 

 har en positiv effekt på de enskildas och myndigheters upplevda och bedömda 

förmåga att förebygga och hantera olyckor. 
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2.1 SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och 
uppskattat av enskilda och andra myndigheter 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fyra uppdrag som syftar till att bidra till att målet 

SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda och andra 

myndigheter uppnås. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. 

I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under 

året anges med pilar. 

 Stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga och kunskap att 
förebygga bränder och allvarliga konsekvenser till följd av bränder.  

Riskhänsyn i samhällsbyggnad  

SSBF arbetar aktivt för att påverka och bidra till att aktörer ska ha kunskap att ta 

relevant riskhänsyn så att skydd mot olyckor beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. 

Under 2019 har förbundet samverkat med våra medlemskommuner inom ramen för 

vår förbundsordning såväl som förvaltningslagens krav genom möten, rådgivning, 

kompetensutbyte och liknande. Gemensamt för denna typ av samverkan är att den till 

sin karaktär såväl är regelbunden över året som styrd av behoven hos våra 

samverkande parter.  

 

Under året har SSBF hanterat några stora infrastrukturärenden som exempelvis FUT 

(Förvaltning utbyggnad tunnelbana), Nya Slussen, Överdäckning Centralstationen. 

Infrastrukturärendena är överlag av mycket komplex karaktär där ny mark inom 

riskhanteringsområdet behöver kartläggas.  

 

Vi har deltagit i projektet ”Gemensam syn på risk” som drivits av Länsstyrelsen i 

Stockholm tillsammans med Trafikverket. Projektet syftar till att ensa synen på 

riskhantering i planprocessen då det finns stor variation i hur beslutsunderlag tas fram 

och hur de används. En slutprodukt väntas komma fram under början av 2020. 

 

Remisshantering 

SSBF får varje år in ett stort antal remissärenden som avser tillstånd enligt 

ordningslagen (OL) och/eller alkohollagen (AL). Det är tillståndsmyndigheterna 

(polisen respektive kommunernas socialtjänstförvaltningar) som i samband med 

tillståndsprövning begär in ett yttrande från SSBF. I de fall tillstånden handlar om 

aktiviteter inomhus så vill tillståndsmyndigheterna ha vår uppfattning om 

lämpligheten sett ur ett brandskyddsperspektiv. För evenemang utomhus vill polisen 

veta om det föreligger några särskilda omständigheter på den plats evenemanget ska 

avhållas och som bör beaktas i särskilda villkor. 

 

Under 2019 inkom 213 remisser enligt ordningslagen (OL) och 266 remisser inkom 

enligt alkohollagen (AL). Detta är en minskning jämfört med de 656 remisser 

(391 OL, 265 AL) som besvarades 2018. 85 sakkunnigutlåtanden till polisen har 

lämnats. 
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Vidare har förbundet hanterat nästan 1 000 remisser inom samhällsbyggnadsområdet 

(plan- och bygglagen, fysisk planering, miljöfarlig verksamhet och byggnadstekniskt 

brandskydd). Detta är en minskning i antal jämfört med föregående år, men ärendena 

tenderar att bli mer komplexa.  

 

Förutom yttranden i olika ärenden sker även muntligt stöd över telefon där generella 

frågor hanteras samt förtydliganden av våra yttranden. Kunskapen hos kommunernas 

handläggare inom områdena riskhantering och byggnadstekniskt brandskydd varierar, 

varför man efterfrågar vårt stöd. Vi har tillsammans med stadsbyggnadskontoret i 

Stockholms stad fortsatt med veckovisa möten för stötta med sakkunskap om 

brandskydd och insatsmöjligheter i plan- och byggprocessen. 

 

Samverkan med medlemskommunerna 

SSBF har under året arbetat med att förvalta, utveckla samt vid behov etablera ny 

samverkan med säkerhetsansvariga inom kommunernas olika verksamhetsområden. 

Medarbetare från riskhanteringsavdelningen och enhetscheferna vid 

räddningsavdelningen har över tid, i varierande omfattning, haft en nära samverkan 

med olika lokala säkerhetsansvariga i våra medlemskommuner och stadsdelar.   

Några exempel på dessa aktiviteter är följande: 

 Samverkan med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning resulterade i en utbildningsinsats 

avseende brandskyddsarbete för alla chefer inom vård, fritidsgård och förskola 

inom Skarpnäcks område. Utbildningen, som omfattade flera steg, genomfördes 

under första halvåret 2019. Motsvarande utbildningsinsats genomfördes även i 

Enskede-Vantör-Årsta stadsdelsförvaltning. 

 Återkommande träffar med Rinkeby-Kista samt Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltningar för dialog kring räddningstjänstens framkomlighet och låsta 

bommar. 

 Dialog med Socialtjänsten i Spånga-Tensta avseende den rådande, oftast tyvärr 

låga, brandskyddsnivån i de boenden där socialtjänsten placerar personer som inte 

kan lösa sitt boende själva. Vårt råd till myndigheter som anskaffar boenden är att 

säkerställa ändamålsenlig brandskyddsnivå redan vid upphandlingsförfarandet 

eller vid avtalsskrivning. 

 Återkopplingsdialog med Östermalms stadsdelsförvaltning kring vår bild av 

brandskyddsstatusen i de förskolor som finns inom området och som tillsynats 

2019. 

 Möten med representanter för Norrmalms stadsdelsförvaltning. De har också haft 

representanter med vid tillsynsbesök på en förskola och ett demensboende. Syftet 

var att öka deras kunskap om hur vår tillsyn går till och vad vi anser är skäligt 

brandskydd i den typen av verksamheter. 

 

Brandskyddsutbildningar 

Vi har under året erbjudit olika utbildningar såsom grundläggande 

brandskyddsutbildning, systematiskt brandskyddsarbete och utrymningsövning till 
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våra medlemskommuner och externa kunder. I huvudsak har detta skett på vår 

utbildningsanläggning, men även på plats hos kund.  

 

Rådgivning och information 

SSBF får dagligen en stor mängd frågor inom området skydd mot olyckor/bränder. 

Frågor inkommer via registraturen, via sociala medier, direkt till handläggare samt via 

vår telefonrådgivning. Det är såväl privatpersoner som företag, organisationer och 

andra myndigheter som hör av sig för att få råd och stöd i säkerhetshöjande frågor. 

SSBF tillhandahåller digitalt stöd i form av råd, rekommendationer och svar på de 

vanligaste frågorna via webbplats och sociala medier.  

 

Nedan ett axplock ur vardagen: 

 Styrkorna vid våra brandstationer har genomfört utbildningar i skolor, på SFI 

(Svenska för invandrare) och på flera stödboenden samt medverkat vid 

kommunernas trygghetsdagar i syfte att möta invånare och sprida information om 

brandskydd i hemmet. Styrkorna arbetar även aktivt tillsammans med våra 

brandinspektörer för att på bästa möjliga sätt svara upp mot uppdraget att skapa 

säkerhet och trygghet för våra invånare. Exempel på detta är regelbundna 

orienteringar på både gamla och nyetablerade områden och att ge råd till de som 

ringer till stationerna i brandskyddsfrågor. 

 SSBF får återkommande förfrågningar från såväl enskilda som andra myndigheter 

och organisationer om att medverka i olika typer av forum inom brand- och 

säkerhetsområdet. Det kan handla om deltagande i olika typer av workshoppar, 

föreläsningar, riskinventeringar och rena informationsinsatser.  

 Under sommaren har informations- och utbildningsinsatser genomförts på en del 

av öarna i skärgården. Samfällighetsföreningar på öarna har kontaktat oss med 

viljan att bilda räddningsvärn. Då behovet av att starta värn inte förelegat på alla 

öar har de istället erbjudits en kunskapshöjande utbildning avseende hur de kan 

förebygga bränder och andra olyckor, hur de bör agera i händelse av en brand samt 

hur de kan underlätta vid en insats. De har även erhållit en enklare utbildning i 

akut omhändertagande. 

 Under året har vi genomfört öppet hus på våra brandstationer där vi tagit emot ett 

stort antal intresserade och nöjda besökare i alla åldrar. Öppet hus är en bra 

möjlighet för oss att visa vår verksamhet och sprida vår kunskap för att förebygga 

brand och andra olyckor och den är väldigt uppskattad av dem som besöker oss. Vi 

uppskattar att varje brandstation i genomsnitt tar emot mellan 1 000–1 500 

besökare per tillfälle. 

 Uppdrag som moderatorer vid det årliga stora arrangemanget ”Brandkonferensen”. 

 SSBF:s arbete inom området kulturhistoriskt värdefulla byggnader har blivit väl 

känt hos flera olika aktörer – statliga, kommunala och privata. SSBF har bland 

annat föreläst vid ett seminarium i Göteborgs stad, där SSBF:s erfarenheter från 

bränder i kulturmiljöer och rekommendationer delgavs med hänsyn till vad man 

bör beakta i det förebyggande arbetet. SSBF:s kompetensgrupp inom området 

kulturbyggnader har även haft möten med representanter för 
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Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk med flera. Gruppen har också fått 

förfrågningar från privata konsultföretag om att leda seminarier i samma ämne. 

 Samordningsgruppen för olycksutredningar har bidragit med föreläsare vid ett 

seminarium i Göteborg om kulturbyggnader och brandrisker. Personer ur gruppen 

har också deltagit som lärare/föreläsare vid den årliga kursen ”Kvalificerad 

olycksutredningsmetodik” som Karlstads universitet anordnar. Vidare har gruppen 

efter inbjudan och önskemål från Södertörns brandförsvar redovisat SSBF:s sätt att 

arbeta med olycksundersökningar. Luleå brandförsvar har skickat en representant 

till SSBF för att få stöd och erfarenheter från oss inför en start av arbete inom 

området. 

 

Stöd och vägledning vid larmsamtal 

SSRC har under året stöttat och väglett enskilda vid larmsamtal att, utifrån deras 

förmåga, kunna vidta åtgärder för att hantera olyckan och begränsa skadorna. Detta är 

i första hand ett stöd för den enskilde till dess att första räddningsstyrka är på plats, 

men kan också resultera i att en räddningsinsats inte är nödvändig.  

 

Lärande och återkoppling efter insats 

Att lära av inträffade händelser är en viktig del i det dagliga arbetet. Att ha ett system 

för informationsspridning inom organisationen efter inträffade händelser är ett 

effektivt sätt att ta tillvara erfarenheter och öka lärandet. Det är viktigt att korrekt och 

tydlig information tas tillvara och förmedlas. Detta säkerställer att kunskaper från 

händelser tas tillvara inom hela organisationen.  

 

Under året har ett antal olycksutredningar genomförts utifrån förbestämt 

tema/område. De olika områdena består av specifika objektstyper där det på förhand är 

framtaget frågeställningar. Alla områdena har sedan tidigare en beställare i grunden dit 

utredningarna och slutsatserna återkopplas. 

 

Under året har 24 större olycksutredningar genomförts, bland dem märks bland annat 

en brand på Operan i Stockholm, en brand i flerbostadshus i Gamla stan, en brand i 

teatersalong vid Mariatorget, en brand i bussdepå/garage på Kungsholmen och ett 

utsläpp av brandfarlig/explosiv gas/vätska (etanol) i processindustri på Kungsholmen. 

 

SSBF:s arbetssätt med så kallade kompletterande händelserapporter har väckt stort 

intresse i Nationellt forum för olycksutredning. Kompletterande händelserapporter är 

en sorts snabbutredningar efter genomförd räddningsinsats vars slutsatser återkopplas 

direkt till drabbade. Det leder i fall efter fall till att fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare och andra intressenter omgående kan förbättra skydd eller 

undvika liknande olyckor. 

 

Efter varje räddningsinsats där vi ser att det kan finnas ett informationsbehov erbjuder 

våra styrkor att genomföra ett återbesök för personer som varit inblandade i händelsen 

eller på något sätt kommit i kontakt med händelsen. Detta kan vara exempelvis ett 

besök hos en bostadsrättsförening där en lägenhet blivit drabbad av brand. Tyvärr är 
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intresset för dessa besök fortfarande lågt och det brukar inte komma så många 

personer vid de tillfällen som erbjuds. 

 

 Medverka till att stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga att 

förebygga även andra olyckor än bränder som kan leda till räddningsinsats. 

Den operativa personalen deltar aktivt i polisens och stadsdelarnas trygghetsarbete, 

bland annat genom deltagande vid utsättningsmöten inför helger och lov. På dessa 

möten kan goda krafter, nattvandrare, väktare, polis samt räddningstjänst delge och få 

information om läget i stadsdelarna. 

 

Systematiska samverkansmöten tillsammans med stadsdelsförvaltningar/kommuner 

genomförs kontinuerligt av respektive enhetschef för en brandstation. Stationerna 

mottar också ofta studiebesök från bland annat föreningar och förskolor som är 

intresserade av vår verksamhet samt har behov av förebyggande 

brandskyddsinformation.  

 

Brandinstruktörerna träffar löpande olika aktörer, föreningar och skolor för att ge 

information kring både brandskydd och allmänt kring säkerhet hemma, på 

arbetsplatsen eller i skolan.  

 

Ett bra exempel på vårt kommunsamarbete finns i Vällingby där stadsdelsdirektören i 

Hässelby-Vällingby tillsammans med lokalpolisområdeschefen leder ett 

trygghetsarbete i stadsdelen. Syftet med samarbetet är att öka tryggheten för 

medborgarna och minska brottsligheten. Tre platser i Stockholms stad är utpekade: 

Sergels torg, Medborgarplatsen och Hässelby torg. En strategisk ledningsgrupp med 

chefer från stadsdelen, SSBF och externa verksamheter i samhället har tillsatts.  

 

Under hösten har ett projekt kallat PARK (Polis, Ambulans, Räddningstjänst, 

Kommun) pågått. Det utgår från det tidigare projektet ”Människan bakom uniformen” 

och syftar till att skapa goda relationer mellan myndighetspersonal och ungdomar. Två 

medarbetare från Vallentuna brandstation startade upp projektet PARK. Sammanlagt 

åtta träffar med olika teman och totalt 10 ungdomar (mellan 12 och 16 år) har 

genomförts. Vid avslutningen som bestod av en större övning bestående av både en 

brand och en trafikolycka var 6 ungdomar kvar i projektet. Ungdomarna fick känna på 

rollen som brandman, ambulanspersonal och polis. Under 2020 är tanken att 

kommunen ska hålla i planering och genomförande tillsammans med blåljuspersonal. 

 

SSBF återför erfarenheter efter inträffade olyckor främst inom trafikområdet, farligt 

utsläpp och drunkning såväl internt som externt. Under 2019 har olycksundersökning 

genomförts efter en olycka med ett utsläpp av brandfarlig/explosiv gas/vätska (etanol) i 

processindustri på Kungsholmen. Slutsatserna återkopplades till fastighetsägare och 

verksamhetsansvariga. 
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 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom SSBF, till 

samverkanspartner och till kommunerna.  

Vi utför dagligen omvärldsbevakning gällande inträffade händelser, kommande 

händelser, trender och tendenser. Detta kommuniceras internt och till våra 

samverkanspartner i en daglig rapport. Vi deltar vid samverkansmöten inför planerade 

händelser t.ex. Järvaveckan, idrottsevenemang och festivaler. Under året har vi deltagit 

vid 36 särskilda samverkansmöten. Vid dryga tjugotalet tillfällen har evenemanget 

krävt att vi dedikerat en speciell samverkansperson. Exempel på evenemang är 

statsbesök, högriskmatcher i fotboll och Pridefestivalen. Under året har 

beredskapsförändringar skett vid 24 tillfällen då delar av våra utryckande enheter har 

omlokaliserats för att bättre möta aktuell riskbild. 

 

Utifrån inträffade händelser och omvärldsbevakning tar vi regelbundna, men även 

akuta kontakter med våra kommuners tjänsteman i beredskap (TiB) eller liknande 

funktion. Det kan gälla samhällsstörningar eller något som av andra orsaker kan vara 

en kommunal angelägenhet. Det har skett vid 405 tillfällen under 2019. 

Kontinuerligt utreda och analysera samhällets riskbild som ett av underlagen 
för vår förebyggande och skadeavhjälpande verksamhet.  

SSBF har under 2019 tagit fram underlag för samhällets riskbild i vårt geografiska 

ansvarsområde som ett ingångsvärde till arbete med kommande handlingsprogram.  

 

Inom ramen för arbetet med att vidareutveckla arbetssätten inom avdelningen för 

riskhantering har analys också påbörjats kring möjligheten att öka effekten av vårt 

förebyggande och skadeavhjälpande arbete genom att kontinuerligt utreda och 

analysera samhällets riskbild. En planerad aktivitet var också att utveckla digitala 

hjälpmedel för att visualisera riskbilden. Detta är dock senarelagt med hänsyn till 

utvecklingstakten av programvaran Helios Analys. 

 

2.2 SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en 

positiv effekt på de enskildas och myndigheters upplevda och 
bedömda förmåga att förebygga och hantera olyckor 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att målet 

SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en positiv effekt på de 

enskildas och myndigheters upplevda och bedömda förmåga att förebygga och 

hantera olyckor uppnås. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med 

plan under året anges med pilar. 
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Utföra myndighetsutövning inom lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 

om brandfarlig och explosiv vara (LBE).  

SSBF har genomfört kontroll av att den enskilde efterlever krav som denne omfattas av 

enligt LSO respektive LBE i enlighet med tillsynsplan 2019. Tillsynsplan för 2020 har 

även antagits av direktionen. 

 

Under 2019 har drygt 1 000 verksamheter riskvärderats. Riskvärderingen har utförts 

efter särskilt utformade mallar (beroende på verksamhetstyp) och har i huvudsak 

omfattat hotell och vårdverksamheter. Värderingen har i första hand skett genom 

”skrivbordsanalys” och tillgängliga fakta om verksamheten men ofta kombinerats med 

korta besök på plats. Under hösten har samtliga skolor inom SSBF:s område 

riskvärderats inför tillsynsåret 2020. Detta har totalt inneburit 490 genomförda 

riskvärderingar varav cirka 200 skett genom platsbesök och resterande har genomförts 

från skrivbord, i många fall i kombination med en telefonkontakt med verksamheten. 

Knappt 200 skolor har utifrån erhållen riskpoäng blivit aktuella för tillsyn under 2020. 

 

Trots en ansträngd personalsituation på förebyggandesidan under 2019 har planerade 

tillsyner enligt tillsynsplan utförts fullt ut. Totalt har 777 tillsyner genomförts, varav 40 

har varit av mer omfattande karaktär. Cirka 600 tillsyner av efterlevnaden av LSO har 

utförts, och därtill cirka 230 tillsyner av efterlevnaden av kraven i LBE. Notera att vissa 

verksamheter har tillsynats utifrån båda lagstiftningarna vid samma tillfälle. Drygt 30 

tillsyner var av reaktiv karaktär, det vill säga de utfördes efter indikationer från 

allmänheten, annan myndighet eller kommun. 

 

2019 års tillsyner har föranlett krav på åtgärder i formella förelägganden i 

uppskattningsvis 30 ärenden. Cirka hälften av de genomförda tillsynerna har utförts 

utan anmärkning, medan hälften av de tillsynade verksamheterna har haft allt från 

begränsade brister till omfattande brister. I de flesta fall har rättelse kommit till stånd 

utan att föreläggande har hunnit eller behövt upprättas. 

 

Fokusområden under året har varit förskolor och vårdverksamheter. En omfattande 

informationssatsning har i samband med tillsynerna av förskolor riktats mot 

förskolechefer. Informationsbesök har genomförts för samtliga kommuner (beträffande 

Stockholms stad för flera stadsdelsförvaltningar). 

 

Vid sidan av fokusområdena har tre förbestämda temasatsningar genomförts under 

året: 

 Tillsyn av efterlevnaden av LSO på Escape Rooms. Tio verksamheter har 

identifierats inom förbundets geografiska område varav nio har besökts. Det har 

konstaterats att låsta dörrar i väg till utrymningsväg inte tillämpas i dessa. Dock har 

nödbelysning och varningssystem i händelse av brand saknats på flertalet av dessa, 

vilket föranlett behov av åtgärder. 

 Tillsyn av brandskyddet på boenden för ensamkommande flyktingbarn. Befarad 

problembild avseende bristfälligt byggnadstekniskt brandskydd i boenden för 
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ensamkommande barn har ändrats. Många av dessa boenden har avvecklats, vilket 

föranlett en förändring av planerat uppdrag till att omfatta gemensamhetsboenden 

generellt. Besök på plats för grov bedömning har utförts varpå åtta verksamheter 

valts ut för tillsyn. Överlag är bedömningen utifrån genomfört uppdrag att det ser 

bra ut gällande brandskyddet i denna typ av verksamheter. Enstaka verksamhet har 

haft kraftigt undermåligt brandskydd och blivit föremål för klagoanmälan till 

stadsbyggnadskontoret. 

 Avgränsad tillsyn av brandlarm och sprinkler i hotell. Av de hotell som under året 

valts ut för avgränsad tillsyn av brandlarm och sprinkler har samtliga hotell 

tillsynats med platsbesök. Att göra aktuell avgränsning av tillsynen med tillämpad 

metod har inte bedömts tidseffektivt.  

 

Nedan följer två exempel på överklaganden mot förelagda åtgärder efter tillsyn:  

 

 Kastellet på Kastellholmen i Stockholm. Statens fastighetsverk (SFV) har förelagts 

att anordna bättre alternativ utrymningsväg från de publika lokalerna på plan 1 och 

2 än de fast monterade liststegar som idag finns på fasaden. SSBF:s bedömning är 

att verksamheten över tid har förändrats på ett sådant sätt att föreläggandet är 

motiverat. Liststegarna kom till när lokalerna endast användes av slutna sällskap. 

Idag hyrs lokalerna av ett eventföretag som anordnar publika event med 

alkoholförsäljning. Länsstyrelsen har beslutat att SSBF:s beslut kvarstår. SFV har i 

skrivande stund inte överklagat länsstyrelsens beslut. 

 

 Tunnelbanan i Stockholm. I slutet av maj överlämnades föreläggande gällande 

tunnelbanan till Trafikförvaltningen (TF). Tillsynsärendet har handlagts sedan 

hösten 2018. TF överklagade SSBF:s beslut på två punkter avseende tid för åtgärd. I 

samband med överklagandet fattade SSBF ett ändringsbeslut där tidpunkten för 

utförandet av vissa av åtgärderna (fristerna) ändrades. Överklagan från TF måste 

ändå skickas vidare av SSBF till Länsstyrelsen (enligt 46 § förvaltningslagen). I en 

skrivelse till Länsstyrelsen i augusti återkallade TF överklagandet med hänvisning 

till ändringsbeslutet, varpå Länsstyrelsen avskrev ärendet från vidare 

handläggning. Detta innebär alltså att föreläggandet inklusive ändringsbeslutet är 

lagakraftvunnet. 

 

I uppdraget ingår även att handlägga tillståndsansökningar enligt LBE. Under 

verksamhetsåret 2019 har cirka 300 LBE-tillstånd beviljats, vilket är i nivå med 

föregående år. Cirka 70 procent av tillstånden avser brandfarliga varor och resterande 

30 procent är tillstånd för explosiva varor. Under året har endast två anläggningar fått 

avslag på sina tillståndsansökningar.  

 Implementering av en reviderad sotningsprocess påbörjas utifrån genomförd 
översyn. 

SSBF ansvarar för att tillse att eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler 

rengörs (sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. Arbetet utförs av 

upphandlade entreprenörer (genom koncessionsförfarande).  
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SSBF har under året vid flera tillfällen genomfört uppföljningsmöten med nuvarande 

fem entreprenörer i syfte att kontrollera på vilket sätt avtalen efterlevs. Vid 

uppföljningsmötena görs också stickprovskontroller för att kontrollera hur 

entreprenörerna sköter avisering, klagomålshantering, tillgänglighet, fakturering och 

fristuppfyllnad. Mötena sker enskilt med respektive entreprenör och ger också en 

möjlighet till att diskutera andra arbets- och avtalsrelaterade frågeställningar. 

 

SSBF har under året vid flera tillfällen varit föreläsare inom sotningsområdet. Som 

exempel kan nämnas nedanstående: 

 

 Kongress för skorstensfejarmästarnas riksförbund. Vid den årliga kongressen i 

Örebro fick vi möjligheten att presentera vårt arbete med att förändra och förbättra 

processen för sotning och brandskyddskontroll. 

 Energi- och miljötekniska föreningen. SSBF redovisade och gav exempel på 

imkanals- och eldstadsrelaterade bränder, vad dessa berott på samt vilka 

återkommande ”svagheter” vi funnit.  

 Miljöförvaltningen i Stockholm. Vid ett frukostmöte i november redogjorde vi för 

hur, via upphandling och avtal, vi avser minska delar av den negativa 

miljöpåverkan som sotningstjänsterna idag medför. Det handlar till stor del om att 

ställa krav på användning av ”renare” metoder samt att utforma 

förfrågningsunderlaget för att exempelvis premiera korta avstånd till 

sotningsobjekten (lokala sotningskammare) och att använda cykel som 

transportmedel där så är tillämpligt. 

 

SSBF har under året fått in 1 098 ansökningar om byte av sotare eller egensotning. 

Detta är en minskning från de 1 562 ansökningar som inkom 2018. Därutöver har vi 

hanterat drygt 250 klagomålsärenden varav 60 har inkommit och besvarats skriftligt, 

resterande via telefon. Utöver det har ett stort antal frågor från såväl entreprenörer 

som fastighetsägare och som avser sotningstjänsterna hanterats. 

 

Vi har under året (för fjärde året i rad) presenterat en rapport över alla eldstads- och 

imkanalsrelaterade bränder under 2018 och bevakat utfallet av desamma under 2019 

(rapport sammanställs 2020). Rapporten, som innehåller såväl statistikuppgifter som 

resultat av enskilda platsundersökningar, skickas varje år till bland andra våra 

entreprenörer, SSR, MSB och länsstyrelsen. Rapporterna har blivit mycket uppskattade 

och har medfört ett ökat intresse kring brandsäkerhet i eldstadskanaler och imkanaler. 

Rapporterna har också renderat förfrågningar om deltagande vid olika 

branschseminarier, om medverkan vid en storskalig insatsövning i Täby C samt ett 

antal praktiska tester och prov på sotarskolan vid MSB:s anläggning i Rosersberg. 

 

Under året har SSBF arbetat med en förändrad modell för sotning. Den handlar både 

om en ny områdesindelning i Stockholm stad, om undanröjning av det tidigare hindret 

att låta samma entreprenör utföra både sotning och brandskyddskontroll samt en ny 

metod för utförande av sotning benämnd roterande undertryckssotning. Metoden är 
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säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring av 

skorstenarna. Stockholms stad beslutade i november att fastställa förslaget. 

Upphandlingsprocessen för nya entreprenörer inom Stockholms stad kunde därmed 

påbörjas. Arbetet har skett i bred samverkan internt inom SSBF, men också i 

samverkan med Stockholms miljöförvaltning. Utannonsering skedde i början av 

december med sista anbudsdag i januari 2020. 

 

 Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och 

trovärdighet i syfte att vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med att stödja 

de enskilda att förebygga och hantera olyckor. 

SSBF har under 2019 tagit initiativ till, och deltagit i, samtal och diskussion på den 

publika arenan kring vår kärnfråga samhällssäkerhet. Vi har deltagit i en mängd 

evenemang där Järvaveckan, Almedalsveckan samt Pridefestivalen är de tre största. 

Men vi har även deltagit i en stor mängd mässor, förevisningar, Öppet hus-dagar, 

6-årsverksamhet och informationsträffar riktade till specifika målgrupper.  

 

Vårt deltagande i Prideparaden visar att vi står upp för alla människors lika värde, att 

mångfald berikar både på arbetet och i samhället samt att vi är en modern arbetsgivare 

där alla som klarar kraven är välkomna oavsett kön och sexuell läggning. 

 

Med vårt deltagande i Almedalsveckan ville vi diskutera och påverka i frågor på 

nationell nivå kring säkerhet, trygghet och samhällets beredskap för att förebygga, 

avhjälpa och motverka kriser och olyckor. I Almedalen mötte vi 2 300 besökare i 

Blåljustältet, av dem genomförde 870 tester och kvalitativa samtal med SSBF. Våra 

seminarier bevistades av 450 fysiska och 2 000 digitala besökare. 

 

Under Järvaveckan riktade sig vårt deltagande mot att visa att vi är en modern 

arbetsgivare där alla är välkomna oavsett etnicitet, kön etc. Vi genomförde bland annat 

en aktivitet som ställde frågan ”Är det samma beredskap i Rinkeby som i Djursholm?”. 

Det var stort intresse för prova på-aktiviteter och att få samtala med räddningstjänsten 

om hur man skyddar sig mot brand i hemmet. 

 

Vi har under året hanterat en stor mängd mediefrågor, besök och händelser, till 

exempel relaterade till gräsbrandssäsongen, brandrisker i Gamla stan samt pågående 

tillsynsärenden av publika objekt som tunnelbanan och Kaknästornet. Under 

sensommaren lanserade vi också en digital kampanj kring brandsäkerhet i Gamla stan i 

samarbete med historikern Christopher O’Reagan. I samband med brandvarnardagen 

den 1/12 genomfördes också en kampanj i digitala medier i syfte att bidra till ökad 

brandsäkerhet. 

 

SSBF har under 2018–2019 publicerat hela den planerade sviten (åtta avsnitt) av vår 

blåljusserie ”Inte ett vanligt blåljusprogram”. Serien blev under 2019 nominerad till 

pris inom kategorin samhällsinformation i Nordens största tävling för 

innehållsmarknadsföring, ”Swedish Content Awards”. Blåljusserien har nått ut till 

hundratusentals människor och resulterat i tiotusentals gilla-markeringar och 
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interaktioner. Genom webbserien har Storstockholms brandförsvar beskrivit 

verksamheten, bidragit till ökad kunskap om hur man förebygger brand samt stärkt 

varumärket. Ett flertal andra samhällsaktörer har också bett att få dela våra 

erfarenheter av produktionen, då de varit intresserade av att skapa något liknande 

själva. 

2.3 Utvecklingsmål 

Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i 

samhällets lärande från olyckor som skett. SSBF:s förebyggandeverksamhet ska 

utveckla 

1. förmågan att analysera och lära av inträffade händelser 

2. förmågan att förmedla rätt kunskap kring olyckor till rätt aktörer 

3. sättet på vilket det egna arbetet med att förebygga olyckor styrs, inriktas och 

utvärderas. 

 

Under 2019 fokuserar vi på utvecklingsmål 1 och 2 från handlingsprogrammet med 

koppling till det förebyggande arbetet. Nedan följer en redogörelse för det pågående 

arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i 

enlighet med plan under året anges med pilar. 

 

SSBF ska utveckla förmågan att analysera och lära av 
inträffade händelser  

 

Erfarenheten och kunskapen SSBF får från räddningsinsatser behöver i högre grad 

systematiseras och användas för att utveckla den egna verksamheten och i arbetet med 

skydd mot olyckor i regionen i stort. Förbundet behöver systematiskt samla in, 

analysera och lära av information vid och efter olyckor. 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fyra uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för det pågående arbetet 

kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen genomförts under året anges 

med pilar och en bock i de fall uppdraget är klart. 

 Justera systemet för rapportering och lärande utifrån genomförd utvärdering. 

Under året har instruktioner för att skriva händelserapporter, för att stötta 

rapportförfattare samt granska rapporter ytterligare justerats och uppdaterats. 

Rapporteringen av förbättringsförslag ifrån händelserapporter till Räddningstjänstens 

informationssystem om arbetsmiljö (RIA) har förbättrats. Det har blivit tydligare att 

följa hur rapportförfattaren skickar in till RIA samt att det går att se i 

händelserapporten vilka utvärderingsposter som har överförts eller inte. 

 

Färdiga uppföljningsrapporter ifrån databasen med händelserapporter finns att hämta 

för alla chefer och alla statistikrapporter och GIS-analyser finns tillgängliga på 

intranätet. 
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 Delta i MSB:s och Brandskyddsföreningens projekt Lärande från 

bostadsbränder. 

SSBF ska bidra till kunskapsinhämtning i projektet ”Lärande från bostadsbränder”. 

Detta görs genom att efter genomförda räddningsinsatser fylla i statistikunderlag och 

till MSB återredovisa dessa rapporter. Räddningsavdelningen har under året aktivt 

arbetat med ökad kontroll och uppföljning av rapporteringen till MSB. Rapporterna 

följs upp både centralt och lokalt ute på stationerna och sammantaget så ligger vi 

väldigt bra till när det gäller antal skrivna rapporter. Detta är viktig statistik som 

inhämtas av MSB och som SSBF kommer att ha nytta av i sitt förebyggande arbete och 

där vi kommer att kunna identifiera utsatta områden och grupper. 

 Öka vår kunskap och återkoppla från inträffade händelser och 
olycksutredningar inom organisationen. 

SSBF ska i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (LSO) genomföra undersökningar 

efter insatser för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, dess förlopp 

samt hur räddningsinsatsen har genomförts. Efter varje genomförd insats 

dokumenteras uppgifterna i en händelserapport. Denna rapport är första ledet i en 

lärandeprocess utifrån varje enskild insats. Vid behov genomförs fördjupad 

olycksundersökning vilken oftast leder till ett antal förbättringsförslag och konkreta 

åtgärder.  

 

Erfarenhetsåterföring utifrån händelserapporterna och olycksutredningarna sker dels 

mellan de olika skiftlagen på brandstationerna, dels genom kommunikation mellan 

stationer. Enhetscheferna har ett stort ansvar i denna kunskapsspridning. Även 

intranätet nyttjas i stor utsträckning till erfarenhetsåterföring. 

 

Vi har stor hjälp av utredningar som görs i avvikelsehanteringssystemet RIA. Detta är 

en bra grund för att säkerställa enhetligt erfarenhetsutbyte mellan stationerna. Vi har 

även möjlighet att använda oss av händelserapporteringen för att delge och sprida 

information och erfarenheter från genomförda insatser. Syftet är att öka lärandet och 

förmågan att agera vid liknande scenarion i framtiden. Under året har vi haft ett antal 

arbetsplatsolyckor som vi enligt gällande rutiner har anmält till Arbetsmiljöverket. Vi 

har utrett händelserna och utredningarna återkopplas till de som berörs inom 

organisationen i syfte att ta vara på erfarenheter och sprida kunskaper om orsaker och 

andra omständigheter. Detta leder utvecklingen framåt.  

 

Räddningsavdelningen kommer att fortsätta arbetet med att ta tillvara erfarenheter och 

utredningar som görs i organisationen. Respektive enhetschef ansvarar för att delge 

övriga organisationen utredningar och erfarenheter av vikt. Målet är att organisationen 

även i fortsättningen ska vara en lärande organisation där vi tar vara på erfarenheter 

och information från händelser. 

 Utveckla vår förmåga att skriva, följa upp och återkoppla rapporter i samband 
med händelserapportering. 

Varje enhet inom räddningsavdelningen har en superanvändare som tillser att 

händelserapporter skrivs enligt instruktion och med god kvalitet. Uppföljningen görs 
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löpande tillsammans med respektive enhetschef. Kvaliteten på händelserapporteringen 

har förbättrats avsevärt och räddningsavdelningen följer noga upp utvecklingen på 

såväl central som lokal nivå. Vid oklarheter eller otydligheter kommuniceras detta med 

respektive arbetsledare. Kontinuerligt genomförs erfarenhetsåterföring till de övriga 

grupperna på stationerna. 

 

Under året har alla utryckande befäl (brandmästare och brandförmän) genomgått en 

repetitionsutbildning i hur en restvärdesrapport ska vara utformad och vilka uppgifter 

som måste samlas in samt vilka förutsättningar som gäller för att vi ska kunna fullfölja 

vårt avtal och debitera för vårt arbete. Utbildningsinsatsen och uppföljningen har varit 

lyckad och visar på en markant ökning av debitering till brandskyddsföreningen i 

jämförelse med föregående år. 

 

SSBF ska utveckla förmågan att förmedla rätt kunskap kring 
olyckor till rätt aktörer 

 

Kunskap om olyckor är en förutsättning för samhällets gemensamma strävan mot ett 

minskat antal olyckor. SSBF har här en unik erfarenhet och är den aktör som ser 

olyckorna och har möjlighet att sammanställa och analysera erfarenheter och lärdomar 

från dem. Flera aktörer i samhället har ansvar och rådighet (samt möjlighet och vilja) 

att arbeta förebyggande mot olyckor. Vi som räddningstjänst har ett ansvar för att ge 

information och rådgivning till samhällets aktörer – en hjälp till självhjälp. Vi har också 

en roll i att sprida kunskap och erfarenheter till andra myndigheter i vår samverkan.  

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med 

plan under året anges med pilar. 

 

Fördjupa samarbetet mellan SSBF och medlemskommunernas 

stadsbyggnadskontor utifrån MSB:s och Boverkets vägledning ”Räddningstjänstens 

roll i byggprocessen”. 

Inom ramen för lokal samverkan planerade SSBF att bjuda in lämpliga aktörer från 

respektive kommuns byggnadsnämnd till dialog kring räddningstjänstens roll i 

byggprocessen. Under hösten 2019 har ett arbete påbörjats med att kartlägga hur våra 

medlemskommuner är organiserade och arbetar inom byggprocessen. Inom ramen för 

detta arbete kommer vi även undersöka kommunernas behov av stöd från oss. Vi har 

genomfört besök i några medlemskommuner för att starta upp dialogen. Arbetet är 

dock inte slutfört utan kommer att fortsätta under 2020. 

 

 Den enskilde medarbetarens kunskaper inom byggnadstekniskt brandskydd 

ska höjas och vår personal ska ha erforderlig kunskap för att genomföra insatser 

mot riktade målgrupper. 
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En informationssatsning för att höja den enskilde medarbetarens kunskaper om 

byggnadstekniskt brandskydd har varit inplanerad och materialet har färdigställts 

under året men har inte kunnat rullas ut då vi inväntat införandet av en webbaserad 

utbildningsportal (LMS-system) för att publicera utbildningen. Då införandet är skjutet 

på framtiden av ekonomiska skäl har vi tittat på ett alternativt genomförande. I samråd 

med vår förebyggande verksamhet har vi kommit fram till att våra brandinspektörer 

med sin specifika kunskap hjälper till och genomför utbildningen i byggnadstekniskt 

brandskydd för all utryckande personal under 2020. 

 

 SSBF verkar aktivt för att skapa forum och kontaktytor mot samhällsaktörer i 

syfte att förebygga olyckor. 

Alla uttryckande styrkor arbetar aktivt tillsammans med stadsdelar, kommuner, polis, 

sjukvård, fastighetsägare och verksamhetsutövare inom sitt område för att skapa en 

tryggare tillvaro för de som bor, verkar och vistas där. Den utryckande personalen åker 

även ut till företag och olika verksamheter i kommunen för att orientera, ge råd i 

förebyggande frågor samt brandskyddsinformation. 

 

Arbetet med att skapa nya forum och nya kontaktytor med olika aktörer är ett 

kontinuerligt arbete. Varje ny kontakt som skapas är ett tillfälle att förmedla 

information som kan leda till minskat antal olyckor. Återbesök efter insats genomförs 

löpande och erbjuds efter varje insats av högre dignitet. Behovet av förebyggande 

information är ofta stort i ett område där en större olycka inträffat. 

 

En träff med Vallentuna kommuns integrationssamordnare, polisen och 

räddningstjänsten blev väldigt lyckad. 40 nyanlända fick information och utbildning av 

både räddningstjänst och polis vilket var mycket uppskattat.  

 

3. SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när 
de enskilda inte själva kan hantera en olycka 

 

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av insatsorganisationer i samverkan med många 

aktörer inom ramen för Räddningsregion Mitt (RRM). Räddningsinsatserna ska vara 

snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på människor, egendom och miljö.  

 

Förberedelse av räddningsinsats sker genom utbildning, övning, fordons- och 

materielunderhåll samt kompetensutveckling. Orienteringar, det vill säga platsbesök 

där brandstyrkorna bekantar sig med den närmaste omgivningen för att underlätta 

räddningsinsats, och metodutveckling är andra viktiga delar inför en kommande 

räddningsinsats.  

 

För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid en olycka finns det i de allra 

flesta fall behov av samverkan. Förutom samverkan med andra räddningstjänster i 

regionen sker ett nära samarbete med polis och ambulanssjukvården vid många 

olyckor. Samverkan sker i flera fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder med 
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kunskap, utrustning och personella resurser. Vissa avtal innebär regelbundna och 

frekventa insatser såsom avtalet med Stockholms läns landsting kring hjärtstoppslarm. 

Avtal kopplade till specialkompetens innebär få operativa insatser, men kräver däremot 

utbildning, övningar och teknisk utrustning för att ha beredskap inför en eventuell 

insats.  

 

Räddningsinsatser eller andra uppdrag 2019 

 

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av insatsorganisationer i samverkan med många 

aktörer inom ramen för Räddningsregion Mitt (RRM). Räddningsinsatserna ska vara 

snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på människor, egendom och miljö.  

 

För första gången på ett antal år minskar antalet räddningsinsatser jämfört med året 

innan. Det går dock inte att skönja en tydlig anledning till varför trenden brutits mer än 

att antalet insatser minskat generellt för ett par stora olyckstyper som brand i byggnad, 

automatlarm och trafikolyckor. Då vi haft en svagt stigande trend avseende antalet 

insatser de senaste 10 åren är det utifrån årets siffror för tidigt att bedöma huruvida 

detta är en trend som kommer hålla i sig. 

 

I övrigt har det varit ett normalt år avseende räddningsinsatser där storheterna 

olyckstyperna emellan håller i sig. Som brukligt finns det ett par insatser som sticker ut, 

exempelvis gasbussbranden utanför Klaratunneln och de drygt 200 aspluddsbränderna 

som inträffade inom 48 timmar i maj. Beredskapen för nya händelser har dock 

hanterats under toppbelastningarna utan att tryggheten för medborgarna påverkats, 

mycket tack vare samarbetet inom RRM. 

 

Två trender anas dock inför framtiden utifrån 2019. Det ena är den ökade fokuseringen 

på miljöaspekten i samband med räddningsinsatser där vår, och andra 

räddningstjänsters, hantering av exempelvis släckvatten har uppmärksammats i miljö- 

och klimatdebatten. Den andra är det ökade antalet sprängningar som sker i kriminella 

kretsar och som till viss del ställer ett annat krav på vårt taktiska uppträdande. Stora 

delar av detta hanteras genom vår tidigare satsning på pågående dödligt våld, men 

problemställningen måste belysas och hanteras. 

 

Förberedelse av räddningsinsats sker genom utbildning, övning, fordons- och 

materielunderhåll samt kompetensutveckling. Orienteringar, det vill säga platsbesök 

där brandstyrkorna bekantar sig med den närmaste omgivningen för att underlätta 

räddningsinsats, och metodutveckling är andra viktiga delar inför en kommande 

räddningsinsats.  

 

För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid en olycka finns det i de allra 

flesta fall behov av samverkan. Förutom samverkan med andra räddningstjänster i 

regionen sker ett nära samarbete med polis och ambulanssjukvården vid många 

olyckor. Samverkan sker i flera fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder med 

kunskap, utrustning och personella resurser. Vissa avtal innebär regelbundna och 
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frekventa insatser såsom avtalet med Stockholms läns landsting kring hjärtstoppslarm. 

Avtal kopplade till specialkompetens innebär få operativa insatser, men kräver däremot 

utbildning, övningar och teknisk utrustning för att ha beredskap inför en eventuell 

insats.  

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 

dit SSBF har blivit larmade har minskat 

under 2019. Minskningen är 5 procent 

jämfört med 2018 och 4 procent jämfört 

med medelvärdet de tre senaste åren.  

 

Andelen automatiska brandlarm står för 34 

procent och bränder står för 24 procent av 

alla räddningsinsatser eller andra uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

Några av de räddningsinsatser och andra uppdrag som har ökat respektive minskat är: 

 Självmord eller försök till självmord1, ökat med 28 procent, 32 st. 

 Brand eller brandtillbud i avfall/återvinning, minskat med 19 procent, 70 st. 

 Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg, minskat med 14 procent, 59 st. 

 Drunkningsolyckor/tillbud, minskat med 15 procent, 11 st. 

 

Storstockholms brandförsvar samverkar gränslöst med andra räddningstjänster och  

5 procent, det vill säga 574 larm, var en räddningsinsats eller annat uppdrag inom en 

annan kommun. Vid 716 händelser har SSBF fått hjälp av annan räddningstjänst, 50 

procent av dessa händelser är ifrån Brandkåren Attunda och 46 procent är ifrån 

Södertörns brandförsvarsförbund. 
 

                                                        
1 Trafikolyckor med avsikt och drunkningsolyckor med avsikt är ej inkluderade i denna sammanställning. 

Diagram 1. Räddningsinsatser eller andra 
uppdrag 2016–2019. 
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Bränder och brandtillbud 2019 
 

Antalet bränder och brandtillbud var lägre 

2019 än föregående tre år. Totalt 

registrerades 2 503 bränder eller 

brandtillbud inom SSBF:s geografiska 

område.  

 

Minskningen beror på att antalet bränder 

eller brandtillbud ej i byggnad är färre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand eller brandtillbud, ej i byggnad 

bränder delas in i följande underkategorier: 

- skog eller mark 

- fordon/fartyg 

- avfall/återvinning 

- annat 

Det är framförallt bränder eller brandtillbud 

i fordon/fartyg och avfall/återvinning som 

har minskat. 

 

Antalet bränder eller brandtillbud i skog och 

mark inom SSBF:s geografiska område är 

dock högre 2019 än 2018. Det beror på den 

stora mängden brandtillbud som inträffade i 

frön från framförallt asp (aspfröludd) under 

en kort period i maj månad. Den mest 

extrema dagen var 22 maj med 125 bränder eller brandtillbud. 

Diagram 2. Bränder och brandtillbud 
2016–2019. 

Diagram 3. Fördelning av händelsetyper 
för brand ej i byggnad, SSBF. 
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Andelen bränder där brandorsaken 

bedömts vara avsiktlig uppgick till 28 

procent under 2019. De flesta 

avsiktliga bränderna var brand eller 

brandtillbud ej i byggnad. 

 

För brand eller brandtillbud i byggnad 

så var mänsklig handling utan avsikt 

vanligast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bränder eller brandtillbud i skolor och 

förskolor redovisas för samtliga 

brandhändelsetyper. Vanligast är dock 

händelsetypen brand i byggnad som 

stod för 75 procent av alla bränder 

eller tillbud under 2019. 

 

Antalet bränder eller tillbud i skolor, 

förskolor eller fritidsgårdar är 

oförändrat och håller sig till 

medelvärdet de senaste fem åren.  

 

De flesta bränder eller tillbuden 

startade antingen från utsidan eller på 

toaletten.  
 
 

Diagram 4. Brandorsak för samtliga 
bränder eller tillbud, 2019 inom SBBF. 

Diagram 5. Skolbränder 2016–2019. 
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Antalet bränder i bostad är på 
samma nivå som föregående år.  

Förändring av frågeställningarna för 

dokumentation av 

räddningsinsatser har även 

inneburit att fler kategorier är 

inkluderade i begreppet bostad. 

Tidigare år har enbart brand i 

vanligt boende visats i 

årsredovisningen.  

I nya frågeställningarna inkluderas 

även 

 elevhem/studenthem  

 gemensamhetsboende  

 seniorboende  

 särskilt behovsprövat boende 

 trygghetsboende 

 i samlingsnamnet brand i bostad.  

 

För att kunna jämföra mellan åren används begreppet utvecklad brand vid ankomst. 

Det innebär att branden har spridit sig utanför startföremålet vid ankomst. Då sorteras 

de mindre tillbuden bort. Statistiken visar att antalet utvecklade bränder är på samma 

nivå de senaste åren. 
 

Drunkningsolyckor eller drunkningstillbud 2019 
 

Antalet drunkningsolyckor eller 

drunkningstillbud fortsätter att vara på 

samma nivå som för 2018. 

Drunkningsolyckorna inträffar till stor del 

antingen på vintern när personer går genom 

isen eller på sommaren. 

 

För år 2019 omkom sex personer inom 

SSBF:s geografiska område. Tre av dessa 

personer omkom i januari och december. 

Antalet omkomna är lägre än genomsnittet 9 

omkomna för perioden 2012–2018. 

 

 

 
 

 

 

 

Diagram 7. Drunkningsolyckor eller 
drunkningstillbud 2016–2019. 

Diagram 6. Brand i bostad 2016–2019. 
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Trafikolyckor 2019 
 

Av de 802 trafikolyckorna inträffade 754 st 
(94 %) inom SSBF:s geografiska område. 

 

Majoriteten av trafikolyckorna under 2019 

inträffade mellan klockan 12–20 med den 

högsta toppen under rusningstrafiken 

mellan klockan 16–17.  

 

Lägst antal trafikolyckor inträffade på 

lördagar. 
 
 
 
 

 

3.1. SSBF planerar och genomför sin räddningsinsats så att 

hjälpen till enskilda påbörjas så snabbt som möjligt vid varje 
enskild olycka 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att 

kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med 

plan under året anges med pilar. 

 Larma rätt resurs till rätt händelse och leda samt utföra räddningsinsatser 
enligt lagen om skydd mot olyckor och andra operativa avtalsuppdrag. 

Att larma rätt resurs till rätt olycka över tid kräver ständig uppdatering av beslutsstöd, 

uppföljning och utbildning. Storstockholms räddningscentral (SSRC) säkerställer och 

kontrollerar kvaliteten i larmplanerna kontinuerligt. Om något uppstår som kan 

uppfattas som en avvikelse i utlarmningen av resurser återkopplar respektive enhet på 

räddningsavdelningen direkt till SSRC för att säkerställa en effektiv larmkedja. 

Stationerna dokumenterar dessutom löpande sina anspänningstider och körtider, vilket 

utgör ytterligare ett beslutsstöd vid revidering av larmplaner och stationsområden. 

Samverkansmöten sker kontinuerligt med andra organisationer i syfte att skapa 

effektivitet och förståelse kring våra gemensamma uppdrag och uppgifter. 

 

SSRC och de operativa cheferna måste ha mycket god kunskap om det område vi 

larmar och leder. Det uppnås genom kontinuerlig utbildning gällande LSO, andra 

operativa avtalsuppdrag och med koppling till de olika anläggningar, infrastruktur och 

speciella utmaningar som respektive område innehåller. En ny utbildningsplan 

sjösattes i början av året som syftar till att säkerställa att målet uppnås.  

 

Diagram 8. Trafikolyckor 2016–2019. 
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Samtliga operativa befäl har löpande övats i färdighet rörande ledning och utbildats i 

frågor som rör beslut kopplade till lagstiftningen.  

 SSBF planerar och genomför sina räddningsinsatser så att hjälpen till de 
enskilda påbörjas så snabbt som möjligt vid varje enskild olycka. 

Räddningscentral Mitt (RCM) följer varje månad upp larmhanteringstiderna för dels 

hela räddningsregionen, dels varje enskild samverkanspartner. Det sker även tertialvis 

uppföljning av hanteringstiderna för enskild medarbetare. Detta som ett led i att 

säkerställa kvaliteten i arbetet och för att vid behov kunna sätta in individuellt 

anpassad utbildning eller stöd.  

 

Med undantag för juni månad klarade vi målsättningen med en larmhanteringstid 

understigande 60 sekunder avseende prioriterade larm. Vi följer också att andelen 

förlarm i förhållande till prioriterade larm ska överstiga 30 procent, vilket skedde 

under hela året.  

 

All operativ personal genomför kontinuerligt övningar och orienteringar för att 

bibehålla kompetens och förmågan att påbörja och genomföra en snabb, effektiv och 

säker insats. Genom att hela tiden öva all operativ personal och vara uppdaterad på 

metoder och arbetssätt kan vi säkerställa att räddningsinsatserna utförs med kvalitet. 

Vid varje nytt automatlarmsobjekt görs särskilda orienteringar på objektet. Ett digitalt 

objektskort skapas även på dessa objekt efter orienteringen. 

 

Att ständigt förfina och arbeta med insatsplanering är en av våra kärnuppgifter. Under 

året har speciellt fokus lagts på att varje brandstation sammanställt och lagt in 

områdesspecifika uppgifter i det digitala kartstöd som numera används vid insatserna. 

De objekt som i första hand är prioriterade är objekt med förhöjd risk eller på andra 

sätt komplicerade objekt. Informationen används sedan redan under framkörning för 

att den larmade enheten ska kunna förbereda sig på objektets specifika förutsättningar 

och redan vid ankomst utarbetat angreppsätt. Allt för att tillvarata tid och nå en så bra 

effekt som möjligt med insatsen. 

 

SSBF har under 2019 genomfört en studie avseende stigarledningar. Utgångspunkten 

var att utveckla och sammanställa en strategi för att säkerställa SSBF:s insatsförmåga 

med avseende på brandvattenförsörjning i höga byggnader vad gäller den operativa 

förmågan, men också för att kunna bemöta byggherrar och konsulter i 

samhällsbyggnadsprocessen vid bebyggelse med stigarledningar. Arbetet tog efterhand 

inriktningen att sammanställa bakgrund, problembild och vilket regelverk som är 

dimensionerande och därmed fastställa SSBF:s fortsatta inriktning. 

 Planera och genomföra insatser så att responstiden blir så kort som möjligt 
med bibehållen kvalitet 

Responstiden är den sammanlagda tiden från den hjälpsökandes 112-samtal till dess 

insatsen att bryta förloppet påbörjas. Det kvalitetsarbete som är beskrivet i föregående 

uppdrag är tillsammans med utbildning, fortbildning, lärande av inträffade händelser 

och omvärldsbevakning hörnstenar i att ha en så kort responstid som möjligt. Tiden är 
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naturligtvis avgörande, men att det är rätt resurser som kan bryta den oönskade 

händelsen är minst lika viktigt. Vi måste därför kontinuerligt arbeta med båda för att 

uppnå målet. Vi har kontinuerlig uppföljning av samarbetet med SOS Alarm. Detta 

samarbete är av yttersta vikt, då vi arbetar tillsammans i larmkedjan från 112-samtal 

tills vi är på plats och kan hjälpa nödställda och bryta förloppet. 

 

Enheterna genomför kontinuerligt övningar och orienteringar för att bibehålla 

kompetens och förmågan att påbörja och genomföra en snabb insats. Genom att hela 

tiden öva och vara uppdaterad på metoder och arbetssätt kan vi säkerställa att 

räddningsinsatserna utförs med kvalitet. Vid varje nytt automatlarmsobjekt orienterar 

enhetens styrkor på objektet. Ett digitalt objektskort skapas även på dessa objekt efter 

orienteringen. 

 

Månatligen dokumenteras våra anspänningstider och körtider i syfte att få kännedom 

och kunna effektivisera verksamheten. 

 

 Fortsätta implementering av framtagen insatsplaneringsprocess. 

I syfte att förbättra insatsplaneringen och således kunna genomföra snabbare och 

effektivare räddningsinsatser togs under 2017 en ny insatsplaneringsprocess fram. 

Inom ramen för detta uppdrag togs också ett nytt IT-system fram för att kunna 

tillhandahålla insatsunderlag i realtid. Den reviderade insatsplaneringsprocessen 

innebär ett förtydligat ansvar och att användning och uppföljning av insatsplaneringen 

förenklas då insatsunderlagen utformas på ett likartat sätt. Materialet kan enklare 

nyttjas av alla inom förbundet oavsett platstillhörighet. 

 

Implementering av insatsplaneringsprocessen har slutförts under året. Dessutom har 

processbeskrivningen reviderats och en förvaltningsorganisation etablerats. I 

november slutfördes även superanvändarutbildningen för ett trettiotal medarbetare 

inom organisationen. Nu har varje brandstation minst två superanvändare i systemet 

Helios analys, grundplattformen för att skapa digitala objektskort och digitalisering av 

hela insatsplaneringsprocessen. 

 Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartner utifrån 
samarbetsavtal som reglerar larm och ledning. 

Storstockholms räddningscentral (SSRC) genomför regelbundna 

kvalitetsuppföljningsmöten med medverkande parter i vår räddningsregion. Förutom 

den fasta planen för kvalitetsuppföljningsmöten med respektive samverkanspartner 

pågår ytterligare projekt för att ytterligare utveckla kvaliteten. Ett exempel är projektet 

”Indikatorer larm och ledning” för att finna fler relevanta indikatorer än tiden att mäta. 

Projektet delredovisade vid räddningsregionens gemensamma möte i oktober. 

 

Det kontinuerliga arbetet med att utveckla och förtydliga ledningsbefälsrollen i 

trafikrummet för att ytterligare optimera den dagliga operativa hanteringen och 

kvalitetssäkringen av inkommande ärenden och händelser har genomförts planenligt. 
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Vi har tillsammans med våra samverkanspartner i räddningsregionen utvecklat 

ledningsförmågan avseende stabsledning, operativ planering och beslutsfattande för 

den högsta operativa ledningsnivån Räddningschef i beredskap (RCB). Alla RCB har 

genomgått en utbildning som innefattade såväl teoretisk utbildning som praktisk 

övning. 

 

SSBF har även genomfört en heldagsutbildning avseende ledning på Försvarshögskolan 

riktad mot samtliga operativa befäl inom vår räddningsregion.  

 

Vår räddningsregion har bytt namn och heter efter årsskiftet Räddningsregion Mitt. 

Vår gemensamma räddningscentral byter därför också namn från Storstockholms 

räddningscentral (SSRC) till Räddningscentral Mitt. 

 

 

3.2 SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god 
kapacitet, noggrannhet och robusthet 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att 

kvalitetsmålet uppnås. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring 

dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med 

plan under året anges med pilar. 

 Vidareutveckla våra beredskapsresurser. 

Arbetet med översynen av våra beredskapsresurser pågår kontinuerligt. Bland annat 

har olika handlingsalternativ för att frigöra personal att skicka till andra 

räddningstjänster för att stötta vid olika typer av räddningsinsatser tagits fram. Arbete 

har även samordnats med medlemmarna i vår räddningsregion samt med Södertörns 

brandförsvar för att skapa en enhetlighet inom Stockholmsregionen.  

 

Vi har även arbetat fram nya avtal för specialfunktionerna MIRG2, NUSAR3 samt 

påbörjat dialogen med MSB om ett nytt avtal för Avancerad Indikering. Därutöver har 

ett stort arbete genomförts tillsammans med MSB, Räddningstjänsten Syd och 

Räddningstjänsten Storgöteborg för att ta fram en överenskommelse om nationell 

resursmäkling till andra räddningstjänster i samband med stora och långvariga kriser 

samt till MSB:s nationella inriktnings- och prioriteringsfunktion. 

 

Under året har försök med drönare som stöd vid räddningsinsatser testats. Drönaren 

utgår från ledningscentralen med ledningsoperatörer som piloter. Möjligheten att 

kunna överblicka skadeplatsen ovanifrån förväntas ha en mycket positiv inverkan på 

beslutsfattandet hos ledningsnivåerna samt möjligheten till ökad säkerhet för 

                                                        
2 Maritim incident respons group (MIRG) 
3 Den nationella förstärkningsresursen urban Sök och Räddning (NUSAR) finns etablerad från årsskiftet 2017–2018 

och är tillgänglig vid stora komplexa eller sällan förekommande räddningsinsatser med kollapsade 
byggnadskonstruktioner orsakade av naturhändelser, olyckor, terrordåd eller vid krig. 
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insatspersonalen. De preliminära resultaten är mycket positiva och projektet ska 

utvärderas Q1 2020. 

 

Ett projekt som avsevärt höjt vår förmåga att genomföra räddningsinsatser i en 

insatskomplex miljö som Gamla stan har pågått under året. En ny insatsplan med 

tillhörande övningar har tagits fram. Även en hel del olycksförebyggande arbete har 

genomförts och arbetet kommer fortgå även under nästa år. Vi har också etablerat ett 

samarbete med Högvakten och Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning om 

handräckning i samband med bränder och andra räddningsinsatser.  

 

Under 2019 har en grupp arbetat med att se över förmågor och krav kopplade till 

innergårdsproblematiken där vår normala stegutrustning inte tar sig in för att kunna 

genomföra livräddning. Inriktning var att den utrustning som tas fram ska kunna 

ersätta SSBF:s nuvarande utrustning, det kompakta höjdfordonet (124), även kallat 

Alley-cat. Utifrån problembilden och kravställningarna i exempelvis bygglagstiftningen 

har ett underlag för marknadsundersökning tagits fram. Marknadsundersökningen har 

genomförts och finns nu som underlag för beslut för vidare arbete. Under 2019 har 

även en grupp tillsatts för att genomföra en marknadsundersökning för båtar på 

motsvarande sätt som för Ally-cat. Inriktning är att ta fram ett underlag för att kunna 

ersätta SSBF:s nuvarande Fenix och Rabalder. 

 

Inför planerad anskaffning av ett nytt höjdfordon med arbetsplattform har vi parallellt 

med att ta fram en kravspecifikation också sett över och likriktat de metoder och 

tekniker inom släckning på tak som idag används.   

 

 Utveckla och intensifiera utbildning och övning. 

Arbetet med att se över vår utbildnings- och övningsorganisation är ständigt pågående 

och för tillfället pågår en stor översyn av hela utbildningsprocessen. Förutom den 

kontinuerliga översyn och förbättring som genomförs stöttar förbundet MSB i 

framtagandet av en utbildnings- och fortbildningsplattform för svensk räddningstjänst. 

Det sker även kontinuerliga samordningsmöte inom SSBF och tillsammans med de 

andra räddningstjänsterna i vår räddningsregion för att öka koordinationen mellan 

räddningstjänsterna.  

 

Som ett internt utbildningsstöd till våra medarbetare har SSBF sedan tidigare en 

utbildningsportal där vi samlar alla utbildningar som medarbetare inom den 

utryckande verksamheten behöver för att upprätthålla sin kompetens. Denna portal har 

vi under året utvecklat och drygt 10 nya utbildningar har tillkommit.  

 

SSBF har även genom sitt samarbete med bland annat Försvarshögskolan och FOI 

genomfört en utbildning för högre ledningsnivåer avseende ledning och ledarskap. 

Denna process är påbörjad och kommer genom redan utbildad personal sprida sig till 

andra delar av organisationen. 
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Räddningsavdelningen har tillsammans med avdelningen Ledning och samverkan 

genomfört heldagsutbildningar för våra brandbefäl. Utbildningarna har bland annat 

innehållit taktik, ledningsspel, restvärdesräddning och kunskapsåterföring från 

händelser utifrån rapporter och utredningar. Dessa tillfällen är även en möjlighet för 

deltagarna att utbyta erfarenheter från vardagshändelser. En spelsal för övning och 

utbildning av befäl (ledningsnivåer 1–3) har under året iordningställts på ny plats och 

används löpande för träning av befäl, men även vid rekryteringar. Den nya spelsalen är 

frekvent använd under året och ett uppskattat verktyg för utbildning, övning och tester. 

 

Arbetet fortsätter med att ta fram förmågebeskrivningar för brandmän och 

ledningsnivå 1 genom att identifiera roller och arbetsuppgifter kopplade till de 

vanligaste olyckstyperna. Under våren genomfördes en utbildningsinsats för samtliga 

ledningsnivåer i utryckningsorganisationen avseende skum och dess miljöpåverkan. 

Under hösten har utbildningssatsningarna fortsatt och en översyn av riktlinjen för 

skumanvändning genomförts. SSBF:s skumanvändning har minskat kraftigt de senaste 

åren, se utförligare beskrivning under avsnitt 5.1.1. 

 

En stabschefsutbildning enligt det nya stabsmetodikskonceptet genomfördes under 

totalt nio dagar för cirka 25 personer. Utöver personal från vår räddningsregion deltog 

även personer från Länsstyrelsen, Södertörns brandförsvarsförbund och 

Räddningstjänsten Storgöteborg. Därutöver har vi utbildat övrig stabspersonal, totalt 

cirka 70 personer vid fem tillfällen. 

 

På utbildningsanläggningarna Ågesta och Okvista har all utryckande personal övat 

rökdykning, taksäkring och användning av motor- och räddningssåg. De har även 

genomfört momentövningar i trafikolycka där vi har säkerställt och utvecklat vår 

förmåga att kunna hantera en händelse med krockade fordon och personskador. 

 

Under hösten genomfördes repetitionsövning i både pågående dödligt våld (PDV) och 

hur vi ska hantera farliga ämnen (Kem). Övningen syftade till att förbättra vår förmåga 

att lösa insatser enligt kem nivå ett och tidigare under året genomfördes en utbildning 

för all utryckande personal i jordning och lyft på SL:s depåer i syfte att säkerställa vår 

förmåga att verka mot SL:s nya tunnelbanevagn (modell C-30). 

 

Genom vår fordonsförarutbildning har vi utbildat nya chaufförer i utryckningskörning. 

Medarbetarna kommer från Räddningsavdelningen och avdelning Ledning och 

samverkan. I utbildningen ingår teori för utryckningskörning, framförande av 

utryckningsfordon i olika stadsmiljöer och halkkörning. Utbildningen anses av våra 

medarbetare hålla hög nivå avseende instruktörer och övningsmoment.  

 

Dykarskolan i SSBF har varit aktiv i 27 verksamhetsår. Under året har totalt sex 

utbildningsinsatser genomförts. Utbildningarna har varit mellan en till åtta veckor 

långa. Totalt 67 personer har genom utbildning utvecklat sina nya färdigheter inom 

räddningsdykning och ytlivräddning.  
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 Fortsätta utveckla den regionala samverkan. 

SSBF deltar kontinuerligt i Samverkan Stockholmsregionens, SSR, olika forum 

exempelvis klustret, övningssamordningsmöte och regional samordningsgrupp. Vi 

bidrar även till lärarkadern på den regionala samverkanskursen. Vi deltar även i ett 

antal andra forum för regional samverkan, exempelvis beredningsgruppen för 

utryckande samverkan inom RRM. SSBF driver även ett antal projekt inom RRM 

tillsammans med andra brandförsvar i frågor som exempelvis ledning av 

räddningsinsatser, miljö och utryckande verksamhet. Avseende ledning av 

räddningsinsatser har vi genomfört en ledningsdag på Försvarshögskolan, FHS, med 

fokus på att stärka befäl i deras förståelse och kunskap i ledning och ledarskap. 145 

befäl från räddningsregionen deltog på ledningsdagen. SSBF har även genomfört en 

stabschefsutbildning om 9 dagar plus instuderingstid för alla stabschefer i regionen. 

Utbildningen är genomförd/avslutad.  

 

Förbundet utbildar ett flertal medarbetare vid Regional samverkanskurs för 

verkställande nivå samt bidrar med instruktörer till dessa utbildningar.  

 

Vi samverkar och samordnar oss på regelbunden basis med våra närliggande 

räddningstjänster på lokal nivå. Detta sker bland annat genom gemensamma 

genomgångar efter insatser och samövningar inom specifika kompetenser såsom tung 

räddning, ras och byggnadskollapser. 

 Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskilda tillfällen och 
händelser samt för att kunna bemanna samverkansstab vid behov. 

I händelse av större insats måste fler personer än de som har detta som sin ordinarie 

uppgift vara beredda att ingå i inre stab. Under året har ett flertal av våra medarbetare 

utbildats i stabsarbete och analys och är nu redo att förstärka organisationen när behov 

uppstår. En gemensam stabsdoktrin med tillhörande rutiner, metoder och arbetssätt 

har tagits fram för räddningstjänsterna i vår räddningsregion tillsammans med 

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF. Den nya doktrinen har implementerats i de 

båda områdenas räddningscentraler. Kopplat till implementeringen utbildades ett antal 

stabschefer och ett antal andra kompetenshöjande åtgärder vidtas. Ett arbete att 

säkerställa personell robusthet under sommarperioden har gjorts internt och stämdes 

av med samverkande räddningstjänsters planering. Liknande arbete gjordes också inför 

julledigheterna. Ledningscentralen (SSRC) tillsammans med Räddningstjänsten 

Storgöteborg (RSG) har påbörjat arbetet med en förstudie för redundanta 

ledningscentraler. 
 

 Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och 

trovärdighet i syfte att vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med 

räddningsinsats. 

SSBF arbetar med förebyggande brandsäkerhet och kunskapshöjande kring 

räddningstjänstens uppdrag gentemot mångkulturella målgrupper. Vi har särskilt valt 

att arbeta med att sprida kunskap och skapa dialog med den stora målgrupp 

arabisktalande som finns inom SSBF:s medlemskommuner. Vår blåljusserie ”Inte ett 

vanligt blåljusprogram” har översatts (textats) till arabiska och vi har marknadsfört 
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serien i kanaler som särskilt når arabisktalande. Serien har fått spridning bland 

tiotusentals arabisktalande i Stockholmsområdet.  

 

Mediabevakningen och intresset för våra pågående insatser är högt över tiden. SSBF är 

väl etablerat på mediaarenan och vi ser en ökning av intresset från media och 

allmänhet för att publicera och dela information även kring brand- och 

olycksförebyggande. 

 

Man ringer oss, man ”retweetar” oss, man vänder sig till oss med frågor. Det innebär 

också att arbetsbelastningen vad gäller hantering av förfrågningar från media, 

produktionsbolag och andra externa aktörer har ökat för SSBF. Det är dock 

sammantaget positivt eftersom det ger SSBF en möjlighet att vara med och påverka, 

diskutera och kommunicera i frågor som handlar om samhällets och medborgarnas 

trygghet.  
 

3.3 Utvecklingsmål 

Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i 

samhällets lärande från olyckor som skett. I handlingsprogrammet för 2016–2019 

(2021) anges fyra utvecklingsmål för räddningstjänstverksamheten för perioden. Dessa 

grundar sig bl.a. i den förmågebedömning och riskstudie som gjordes inför arbetet med 

handlingsprogrammet. De fyra utvecklingsmålen ges olika tyngd olika år. 

 

Under 2019 kommer vi att arbeta med två av utvecklingsmålen, 1 och 3. 

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla 

1. förmågan att leda och genomföra stora och komplexa insatser och att samverka 

med andra organisationer 

2. samverkan med andra samhällsaktörer, såväl nationella som internationella 

3. planeringen för räddningstjänst vid höjd beredskap 

4. förmågan att verka vid terrorhändelser. 

 

Nedan en kort redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken grad 

uppdragen i verksamhetsplanen genomförts under året anges med pilar. 

 

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla förmågan att 
leda och genomföra stora och komplexa insatser och att 
samverka med andra organisationer 

I verksamhetsplanen för 2019 finns två uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås och vår förebyggandeförmåga stärks. Nedan följer en 

redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i 

verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under året anges med pilar. 
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 Befästa och utveckla förmågan att genomföra stora och resurskrävande 

insatser med bibehållen kvalitet över tid samt utveckla strukturen för att 

genomföra effektivare insatser. 

Ett stort projekt kring att genomföra effektivare räddningsinsatser har pågått under 

året. Alla enheter har övat på olika scenarion och olika släckmetoder för att kunna 

genomföra en effektivare insats.  

 

En ”materiel- och resursenhet” har köpts in för att kunna köras ut till en större insats 

där det krävs stora materiella resurser. Sedan tidigare har vi dels en kantin-container, 

dels en rökskyddscontainer för att vidmakthålla vår förmåga att genomföra en 

tidskrävande insats. 

 

Inför sommarperioden gjordes ett planeringsarbete att säkerställa personell robusthet 

inom vår egen organisation och tillsammans med samverkande räddningstjänster.  

 

En gemensam stabsdoktrin med tillhörande rutiner, metoder och arbetssätt har tagits 

fram för räddningstjänsterna i vår räddningsregion tillsammans med Södertörns 

brandförsvarsförbund. Den nya doktrinen har implementerats i respektive 

räddningscentral. Kopplat till implementeringen utbildades stabscheferna och ett antal 

andra kompetenshöjande åtgärder vidtogs.  

 

Åtgärderna som gjorts under året har ytterligare befäst och stärkt vår förmåga att 

kunna genomföra stora och tidskrävande insatser med bibehållen kvalitet.  

 

Ledningscentralen (RC Mitt) har tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg 

(RSG) påbörjat arbetet med en förstudie för redundanta ledningscentraler i händelse av 

kris eller störning. Arbetet kommer fortgå under nästa år. 

 

 Skapa förutsättningar för att utveckla samverkan med andra aktörer på 

skadeplats. 

Vid större insatser genomförs After Action Review (AAR) av alla befäl oavsett vilka 

organisationer som varit inblandade. AAR-metoden syftar till att skapa förståelse och 

en gemensam lägesbild av hur en insats har genomförts. En viktig del är även att delge 

erfarenheter och förbättringsåtgärder. Alla aktörer oavsett organisation som varit 

delaktiga i insatsen bjuds in för att delta. Målet är att skapa förståelse för såväl 

varandras arbetssätt som bakgrunden till de beslut som fattats under insatsen. 

Sammantaget har vi sett att detta leder till att effektivare insatser genomförs. 

 

Genom kontinuerlig samverkan med polisen, exempelvis genom gemensamma 

utsättningsmöten inför helger, skapar vi bra förutsättningar för samverkan vid 

eventuella kommande händelser. De yttre ledningsfunktionerna för de samverkande 

blåljusmyndigheterna på skadeplats, polis, ambulans och räddningstjänst, har initierat 

ett gemensamt projekt för att förbättra förmågan att tillsammans leda och samverka 

vid större räddningsinsatser. 
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Vid förfrågningar och när möjligheten finns är vi positiva till att kunna hyra ut en eller 

flera platser på våra brandstationer till ambulansverksamhet. På några stationer finns 

redan idag en eller flera ambulanser stationerade. Detta ger positiva synergieffekter 

genom att vi ges en naturlig möjlighet att prata ihop oss både inför och efter insatser 

där vi arbetat tillsammans. 

 

 

SSBF ska utveckla planeringen för räddningstjänst vid höjd 
beredskap 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till att 

utvecklingsmålet uppnås och vår förebyggandeförmåga stärks. Nedan följer en 

redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i 

verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under året anges med pilar. 

 

 Delta i externa utredningar och utvecklingsuppdrag. 

Förbundet deltar i ett antal externa utredningar och projekt inom de områden som 

bedöms få påverkan på förbundet eller där vår expertis och erfarenhet efterfrågas. Ett 

sådant exempel är MSB:s projekt Ett enhetligt ledningssystem för kommunal 

räddningstjänst som syftar till att skapa ett enhetligt nationellt ledningssystem för 

genomförandet av räddningsinsatser så att alla kommunala räddningstjänster arbetar 

på ett mer likartat sätt på skadeplats och i den övergripande ledningen. Projektet är 

startat utifrån lärdomarna i ett antal nationella utredningar av större räddningsinsatser 

samt utifrån de statliga utredningarna En effektivare kommunal räddningstjänst samt 

Skogsbränderna 2018. SSBF:s nuvarande operativa ledningssystem anses av många 

vara väldigt väl fungerande, byggt på teori och erfarenhet samt vara anpassat för att 

klara väldigt höga belastningar. MSB har således uttryckligen efterfrågat vårt 

deltagande i projektet och SSBF deltar i projektgruppen genom Räddningschefen samt 

punktvis i olika arbetsgrupper med medarbetare från övriga avdelningar. 

 

Vi har även deltagit i framtagandet och implementeringen av MSB:s nationella 

inriktnings- och prioriteringsfunktion.  

 

BEVIIS-projektet (Bevakningsansvariga myndigheter i samverkan) leds och drivs av 

polismyndigheten tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och syftar 

till att väva samman olika skadeavhjälpande myndigheters sensordata för att i realtid 

kunna utbyta bild, video och annan data vid händelse av en gemensam insats. Detta har 

bland annat resulterat i att vi kan erhålla strömmad data från polishelikopterns olika 

sensorer, exempelvis live video och bilder från värmekameran i samband med större 

bränder. 

 

MSB:s projekt om pågående dödligt våld i offentliga miljöer syftar till att skapa ett 

samfällt och gemensamt agerande från hela samhället, inte bara de aktörer som arbetar 

på skadeplatsen, i händelse av terrorattacker eller andra aktörsdrivna händelser. SSBF 
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har i projektet utifrån erfarenheterna från Drottninggatan, Bryggargatan och ett par 

andra händelser drivit utvecklingen av taktiska koncept för ett samordnat agerande av 

polis, räddningstjänst och ambulans. Vårt utvecklade koncept är grunden för den 

nationella vägledningen. Genom projektet har vi även etablerat goda samarbeten med 

Oslo och Köpenhamn som även de tagit stora delar av vårt taktiska koncept och infört i 

respektive organisation. 

 

Därutöver bidrar vi i ett antal av Vinnovas projekt, ett exempel är Spacemetrics, ett 

projekt kring realtidsskapade 4D-bilder med hjälp av drönare. Vi hjälper även MSB 

med att ta fram nationella förmågegapsanalyser för att tillsammans med flera andra 

europeiska länder, USA och Kanada utveckla standarder och behov av teknik- och 

materialutveckling för brandpersonal. 

 

SSBF deltar även i MSB:s innovationsprojekt ERIA, Early Responders Innovation 

Arena. Projektet ska leda fram till användning av ett laboratorium för fullskaliga försök 

i verkliga förhållanden på exempelvis Revinge eller Sandö. SSBF har gett två olika 

förslag som kommer att testas under 2020. 

 

I slutet av september representerade SSBF svensk räddningstjänst på International 

Forum to Advance First Responder Innovation (IFAFRI), Statement of Objectives 

(SOO) Validation Meeting Gap i Bryssel tillsammans med MSB. 

 

SSBF har även bidragit till att stötta Region Stockholms prehospitala organisation med 

deras utveckling av prehospital insatsplanering. Detta i syfte att skapa likartade 

insatsplaneringsprocesser hos både sjukvården och räddningstjänsten med likartad 

insatsplanering. 

 

Ett 20-tal medarbetare ur de högre ledningsnivåerna har deltagit i MSB:s utbildning 

för Förstärkt samverkan och ledning (FSOL) i syfte att kunna användas vid mäkling av 

särskild ledningspersonal för räddningsinsatser. Tre personer från SSBF har även 

deltagit i utbildning för MSB:s nationella Inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF). 

Därtill deltar vi i ett gemensamt projekt med de andra nordiska huvudstäderna om att 

jämföra respektive räddningstjänst med varandra. Årets fokus har varit att jämföra 

responstider med varandra med hjälp av GIS- och statistikanalyser. 

 

 Återta förmågan att röja oexploderad ammunition. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den kommunala räddningstjänsten 

samma uppdrag under höjd beredskap som i vardagen, dock med vissa tillägg i 

förmågan. En av de uppgifter som åligger den kommunala räddningstjänsten under 

höjd beredskap är förmågan att röja oexploderad ammunition med syfte att kunna 

genomföra livräddning och brandsläckning i utsatta områden. Detta erhölls tidigare via 

civilpliktiga, men då civilplikten lagts ner i Sverige måste förmågan erhållas på annat 

sätt. SSBF har som ett första steg i att tillskapa en sådan förmåga utbildat två 

brandmän som genomgått en kortare version av Försvarsmaktens utbildning till 

röjningsledare. Efter avslutad utbildning gjordes en utvärdering som visade att 
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utbildningen lagt en bra kompetensgrund med en djup teoretisk del samt en mycket 

givande praktisk del. I utvärderingen identifierades även behov av att ta fram en 

långsiktig strategi för fortsatt grund- och vidareutbildning inom området utifrån 

räddningstjänstperspektivet. 

 

 Utveckla förmågan att genomföra sök- och räddningsinsatser i rasmassor. 

Utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) har den kommunala räddningstjänsten 

samma uppdrag under höjd beredskap som i vardagen, dock med vissa tillägg i 

förmågan. I samband med att totalförsvarsplaneringen återupptagits i Sverige har 

förbundet tittat på hur vi ska kunna skapa den tilläggsförmågan och vid behov föra ut 

den på bredden i organisationen. SSBF har idag förmågan att genomföra sök- och 

räddningsinsatser i rasmassor på en av våra brandstationer4, dock i begränsad 

utsträckning och i fredstida förhållanden. De typer av ras och skred som uppstår i 

vardagen skiljer sig en aning från förväntade scenarier i krig. Detta förmågegap har 

även uppmärksammats av MSB som en nationell förmågebrist. MSB har således försett 

storstadsregionerna med särskild utrustning och utbildning i syfte att kunna genomföra 

större och mer omfattande sök- och räddningsinsatser i rasmassor. Den utökade 

förmågan och kunskapen har även stor bäring på fredstida förhållanden då samhällets 

allt mer komplexa struktur, tillsammans med allt mer klimat- och naturolyckor, gör att 

risken för omfattande ras och skred i samhället ökar. 

 

Ledningsstruktur under höjd beredskap. 

Vid höjd beredskap måste SSBF upprätthålla förmågan att vid behov leda från 

alternativa eller skyddade ledningsplatser på ett sätt som skiljer sig från vardagen. De 

kommunala räddningstjänstresurserna blir även en del av en större helhet i samband 

med höjd beredskap och kan vid behov behöva kraftsamlas i en viss riktning. 

Tillsammans med de statliga utredningarna som pågår om det civila försvaret gör detta 

att SSBF deltar i arbetet med att reda ut vissa grundläggande förutsättningar avseende 

ledningssystem och ledningsstrukturer i händelse av höjd beredskap tillsammans med 

lokala, regionala och nationella myndigheter. 

 

Arbete pågår inom olika spår. Bland annat har behov av en samordnad och systematisk 

kontinuitetsplanering för att säkerställa redundans i det operativa ledningssystemet 

under höjd beredskap identifierats. Även en dialog gällande ledningsstrukturer inom 

räddningsregionen är inledd. Dock saknas fortfarande vissa förutsättningsskapande 

direktiv från centrala myndigheter. 

 

SSBF:s roll i befolkningsskyddet.  

Under höjd beredskap kan vi med stor sannolikhet anta att räddningstjänsten kommer 

att få en betydande roll i befolkningsskyddet. Det är högst sannolikt att SSBF i det läget 

kommer behöva hantera flera samtidiga skadeplatser. Med anledning av detta har en 

                                                        
4 Den nationella förstärkningsresursen urban Sök och Räddning (NUSAR) finns etablerad på Brännkyrka brandstation 

från årsskiftet 2017–2018 och är tillgänglig vid stora komplexa eller sällan förekommande räddningsinsatser med 
kollapsade byggnadskonstruktioner orsakade av naturhändelser, olyckor, terrordåd eller vid krig.  
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första dialog med säkerhetscheferna i medlemskommunerna genomförts i syfte att reda 

ut planeringsansvaret kopplat till befolkningsskyddet. Det saknas dock fortfarande 

vissa förutsättningsskapande direktiv från centrala myndigheter. När dessa tydliggjorts 

kan dialogen med medlemskommunerna fortsätta. 

 

 Tillsammans med medlemskommunerna fortsätta följa utvecklingen kring 

civilt försvar. 

Utöver dialogen med säkerhetscheferna, se uppdrag 3.3.7, deltar förbundet dels i 

Stockholms stads scenariouppbyggnad tillsammans med Försvarshögskolan, dels i 

Länsstyrelsens analysarbete kring storskalig utrymning och som aktör i förberedelserna 

inför medlemskommunernas krishanteringsövningar för att nämna några aktiviteter 

som genomförts under året. Detta tillsammans med ständig omvärldsbevakning i 

frågorna kring det civila försvaret gör att SSBF, tillsammans med våra 

medlemskommuner, tätt följer utvecklingen kring civilt försvar. Detta i syfte att vara 

följsamma och hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. 

 

Under hösten genomfördes den regionala samverkansövningen Havsörn 2019. 

Övningen var ett viktigt verktyg för att tillsammans med medlemskommunerna 

utveckla arbetet med civilt försvar. Under övningen lades en bra grund för Samverkan 

Stockholmsregionens (SSR) arbete med att stärka den gemensamma förmågan att 

hantera omfattande samhällsstörningar. Scenariot under övning Havsörn omgärdades 

av gråzonsproblematik och kärnteknisk händelse. I samband med övningsplaneringen 

genomfördes ett antal planeringskonferenser och andra förberedande aktiviteter där 

SSBF deltog tillsammans med övriga övande aktörer inom SSR. Efter avslutad övning 

gjordes en utvärdering som bland annat beskriver områden för fortsatt 

utvecklingsarbete.  

 

4. SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens 
och god arbetsmiljö som har engagerade medarbetare 

 

I verksamhetsplan och budget 2019 finns sex uppdrag som syftar till att det centrala 

målet, att SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö 

som har engagerade medarbetare, uppnås. Nedan följer en redogörelse för det 

pågående arbetet kring dessa. I vilken grad uppdragen i verksamhetsplanen har 

genomförts i enlighet med plan under året anges med pilar. 

 

 Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och 

utveckla befintliga medarbetare i linje med förbundets mål och uppdrag. 

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för organisationen. Under 2019 har 

en översyn av förbundets rekryteringsprocesser genomförts vilket lett till en förändring 

gällande rekrytering till brandmästare. Ett arbetsprov, som ersätter det tidigare 

ledningsspelet, avseende ledarskapsövningar har arbetats fram och tagits i bruk.  
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Rekryteringsprocessen till sommarvikarierande brandmän har utvecklats under 2019. 

Logistiken kring de fysiska testerna och övningarna har förändrats och har under året 

komprimerats till en testdag istället för två dagar, vilket underlättar för såväl de 

sökande som för oss. 

 

SSBF:s rekryteringsgrupp arbetar med rekrytering till merparten av organisationens 

operativa befattningar. Gruppen består av elva medarbetare och representerar ett urval 

av organisationens befattningar. Under 2019 har rekryteringsgruppen huvudsakligen 

arbetat med rekrytering till brandmästare, brandförmän, ledningsoperatörer och 

brandmän. 

 

Brand- och riskingenjörer är bristyrken inom räddningstjänsterna i Sverige. Under 

2019 har SSBF utvecklat och testat en ny relationsskapande process för rekrytering av 

den konkurrensutsatta målgruppen brand- och riskingenjörer. Bedömningen är att 

utvecklingen nu har vänt till en mer positiv riktning. Rekrytering av nya inspektörer 

och ingenjörer pågår kontinuerligt, och i några fall har nyckelpersoner återrekryterats. 

 

Under året har en utbildningsdag inom området kompetensbaserad rekrytering 

genomförts för nya chefer i organisationen som inte tidigare genomgått utbildning. 

Syftet har varit att ytterligare säkra den kompetensbaserade rekryteringen i 

organisationen. 

 

Likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplanen för 2019 arbetades fram partsgemensamt i början av året. Ett 

antal aktiva åtgärder har formulerats. En åtgärd har handlat om att fortsätta 

diskussioner kring jämställdhet och likabehandlingsfrågor. Detta har genomförts 

genom strukturerade samtal på varje enhet under 2019. Som stöd till enheternas arbete 

utifrån likabehandlingsplanen finns ”diskussionskort”. Under året har två nya 

diskussionskort tagits fram och kommunicerats i organisationen. Under början av 2019 

jämställdhetsanpassades ytterligare en brandstation. 

 

SSBF följer upp likabehandlingsarbetet inom ramen för den årliga uppföljningen med 

bland annat ett jämställdhetsindex (JÄMIX). JÄMIX visar hur jämställdheten ser ut i 

organisationen, inte bara antalet kvinnor och män, utan även andra viktiga aspekter på 

jämställhet. Det är svårt att se positiva förändringar i jämställdhet i hela organisationen 

då en så stor majoritet av de anställda är män.  

 

Jämställdhetsindex 

Den årliga mätningen av JÄMIX visar att 6 procent kvinnor är tillsvidareanställda. För 

dagtidspersonalen är 2 av 5 yrkesgrupper jämställda (40/60) och SSBF har en 

jämställd ledningsgrupp. SSBF har 9 procent kvinnliga chefer.  

 

Relationen mellan andel chefer som är kvinnor och andel anställda kvinnor bör i en 

jämställd organisation vara 1,0. För oss är den 1,4, men det kan även ses som ett 

positivt tecken att vi attraherar kvinnor till våra chefstjänster. Index ligger på 144 för 
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dagtidspersonal och 110 för skiftgående, medianen för deltagande kommuner ligger på 

119. (Uppgifterna i JÄMIX 2019 baseras på uppgifter från 2018.) 

 

Jämställdhetsindex dagtidpersonal och skiftgående personalstyrka 

 

 
 

Attraktiv arbetsgivarindex 

För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s attraktivitet och utveckling 

tillämpas Attraktiv arbetsgivarindex (AVI). AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets index för såväl operativ (skiftgående) som icke 

operativ personal (dagtid) har ökat sedan föregående år och båda grupperna ligger nu 

på 142 poäng (medianen för deltagande kommuner ligger på 109). Några positiva 

trender är att vi har en hög andel tillsvidareanställda, låg avgång och därmed en hög 

organisationserfarenhet, antalet anställda per chef är lågt (9 mot medianen 11) samt att 

övertidsuttaget har sjunkit under 2018.  

(Uppgifterna i AVI 2019 baseras på uppgifter från 2018.) 

 

Attraktiv arbetsgivarindex dagtidpersonal och skiftgående personalstyrka 

 

      
 

 

 

Under försommaren tilldelades SSBF utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare 2018” av 

Nyckeltalsinstitutet. Vi tillhör den grupp på 10 procent som visar bästa resultat i 
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kategorierna Attraktiv arbetsgivare (AVI) för hela organisationen och 

Jämställdhetsindex (JÄMIX) för dagtidspersonal. 

 

 Planera för att (genomföra) utbildning i Skydd mot olyckor, SMO, i 

samarbete med MSB, Myndigheten för skydd och beredskap.  

Ett inledande arbete har påbörjats tillsammans med MSB för att identifiera hur ett 

framtida samarbete kring SMO-utbildningen skulle kunna utformas. Parterna har i 

första skedet fokus på kvalitativ utveckling samt att kunna attrahera fler målgrupper till 

utbildningen. Arbetet fortsätter under nästa år för att se över möjligheter för ett 

fördjupat samarbete avseende de praktiska delarna i utbildningen och mentorskap.  

 

 Stärka chefer och medarbetares engagemang och förutsättningar för 

att göra det bästa för att uppnå förbundets mål och uppdrag. 
Samtliga nya chefer och arbetsledare har fått utbildning i arbetsmiljö, systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt hälsoförebyggande åtgärder. Övriga chefer och arbetsledare har 
repeterat sina arbetsmiljökunskaper via Arbetsmiljöverkets webbaserade utbildning. 
 
Samtliga chefer har informerats om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk 
och social arbetsmiljö. De tre avdelningarna Stöd, styrning och administration, Analys 
och inriktning och Riskavdelningen har genomfört skyddsronder under året. 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker årligen och eventuella behov 
av åtgärder hanteras av berörd enhet. 

 

 Fortsatt utveckling av hälsoförebyggande insatser samt en god och 

säker arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s hälsoläge tillämpas Hälsoindex 
som utgår från inrapporterad sjukfrånvaro. Årets index för icke operativ personal 
(dagtid) har sjunkit från 146 till 125 och för operativ personal (skiftgående) från 134 till 
130. Detta kan jämföras med annan övrig kommunal verksamhet där medianen är 109.  
 
Kort- och långtidssjukskrivningarna har ökat något under året till 0,9 
sjukfall/medarbetare och år. Av 100 tillsvidareanställda är 76 friska, d.v.s. har högst 
fem sjukdagar fördelat på högst tre sjuktillfällen per år.  
(Uppgifterna i Hälsoindex 2019 baseras på uppgifter från 2018.) 
 
Hälsoindex, dagtidpersonal och skiftgående personalstyrka 
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Förebyggande hälsoarbete under 2019 

 I skadepreventivt syfte har samtliga medarbetare tillgång till instruktionsfilmer 

gällande rygg- och knäskola samt lyftteknik. 

 Grundutbildning av 6 nya testledare för fysiska test (rullband, styrka) har 

genomförts. 

 Friskvårdsprogram s.k. friskvårdstimmen och individuella hälsotester har 

erbjudits personal som inte arbetar operativt. 

 39 av våra medarbetare har deltagit i ett forskningsprojekt på Karolinska 

Institutet gällande tidig knäartros. Syftet är att studera om individuella 

specifika träningsprogram kan minska behovet av knäoperationer. 

 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om medicinska kontroller (AFS 2019:3) har 

implementerats. För SSBF gäller det rök- och kemdykning, dykarbete samt 

klättring med stor nivåskillnad. På grund av de nya reglerna har Policy för fysisk 

träning, friskvård och hälsa uppdaterats. 

 Ny företagshälsovård som genomför riktade hälsoanalyser, ger stöd i 

rehabiliteringsärenden m.m. är upphandlad och installerad. 

 Upphandling av medicinska kontroller för utryckningspersonal är genomförd. 

SSBF fortsätter samarbetet med Aleris flyg- och dykmedicinskt centrum. 

 Upphandling av tränings- och rehabiliteringsutrustning till alla stationer och de 

båda övningsanläggningarna är genomförd.  

 Förbättrade träningsmöjligheter på Ljusterö brandstation med tillbyggnad av 

ny träningslokal och inköp av ny träningsutrustning är genomförd.  

 Nya samarbeten med idrottsmedicinska kliniker har startats upp.  

 

Avvikelsehantering för en bättre och säkrare arbetsmiljö 

Respektive enhetschef tar emot och utreder de anmälningar i avvikelsehanterings-

systemet RIA som berör den egna enheten. Många av utredningarna hjälper till i 

arbetet med att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö i organisationen. På varje enhet 

finns också ett skyddsombud som hjälper till att identifiera möjliga risker i 

verksamheten. Enhetschef och skyddsombud samverkar kontinuerligt på respektive 

station och genomför varje år en skyddsrond avseende arbetsmiljön. 

 

Medicinsk rådgivning  

I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats eller vidarekopplats till SSBF:s 

nätverk av specialistläkare, fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer. 

De mest frekventa skadeärendena har berört rygg och knän.  
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Jämfört med 2018 har de medicinska 

ärendena totalt minskat med 14 procent.  

 

Ryggåkommor har ökat med 11 procent 

och knäbesvär minskat med 19 procent. 

Skadorna har orsakats under 

insats/övning, bollspel, överbelastning/ 

långvariga besvär och fritidsskador. 
 

 
Krisstödsgruppen har under året stöttat brandmästare och brandmän efter mentalt 
krävande insatser som vid insats med många döda i brand eller bilolycka, person under 
tåg, suicidhändelser och olyckor med barn inblandade. 
 
Skyddskommittén har hållit åtta möten under året. Ämnen som tagits upp är bl.a. 
hälsoläget hos personalen, arbetsskador och tillbud, omorganisationer, nya riktlinjer 
och policyer och nya arbetsmetoder.  
 

Sjukfrånvaron under 2019 

ligger kvar på samma nivå som 

tidigare år.  

 

 

 

 

 

 

Anmälda arbetsskador under 2019 

Fallolycka Belastnings-

skada 

Skärskada Slag av 

föremål 

Färdolycka Totalt 

5 7 3 2 2 19 
Under året har 19 arbetsskador rapporterats, vilket är färre än förra året. Endast 4 

skador har uppstått under insats (2 skärskador och 1 fallolycka). De flesta 

belastningsskadorna uppstår under fysisk träning. Färdolyckorna har skett vid färd till 

arbetet. 

 

 Fortsatt arbete med följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl 

anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal. 

Löneöversynen för 2019 är genomförd och de nya lönerna har betalats ut under 

tertialet. Utfallet totalt för hela förbundet blev en löneökning om 2,18 procent.  

En lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda löner 2018 har 

genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv har utvecklingen av lönestrukturen förändrats 

till det bättre. Några osakliga löneskillnader utifrån jämställdhetsperspektiv, kvinnor 

jämfört med män, kan i dagsläget inte hittas. 
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Överenskommelse om bemanningslösningar för huvudsemester 2019–2021.  

Efter partsgemensamma samtal och diskussioner förhandlade arbetsgivaren och de 

avtalsbärande parterna under första tertialet ett nytt lokalt kollektivavtal kallat 

Överenskommelse om bemanningslösningar för huvudsemester 2019–2021. 

Överenskommelsen bygger på den tidigare treåriga överenskommelsen, men med 
smärre justeringar. Överenskommelsen innebär bland annat att vi även för dessa år 

planerar för tre semesterperioder.  

 

Ett krisavtal för speciella förhållanden 

SSBF har på flera sätt varit behjälpliga vid framtagande av ett så kallat krisavtal. 

Krisavtalet är avsett att kunna aktiveras under väldigt speciella förhållanden, som till 

exempel skogsbränderna sommaren 2018. De normala löpande avtalen är inte 

anpassade för sådana förhållanden, vilket gör det väldigt svårt att till exempel bemanna 

en krissituation som löper under flera dagar. 

 

Framtagande och förtydligande av en delvis ny rutin för att undvika att medarbetare 

hamnar i ekonomisk skuld vid tjänstledighet har framarbetats och kommunicerats till 

alla chefer.  

 

En översyn av riktlinjerna för uttag av föräldraledighet har genomförts för att bättre 

skapa en tydlighet och förutsägbarhet såväl för medarbetaren som arbetsgivaren kring 

föräldraförsäkringens regelverk.  

 

Ett arbete tillsammans med SSBF:s lönekonsult har genomförts för att säkerställa 

rutiner samt arbetssätt för att minimera felaktigheter. 

 

Fortsatt arbete med följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl 

anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal. Arbetet fortsätter med att 

partsgemensamt utveckla löneprocessarbetet. 

 

Genomförda informationer och förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i 

arbetslivet (MBL)5 samt överläggningar 2019 

MBL 19 § MBL 11 § MBL 38 § MBL 10 §  MBL 10,64 Överläggning 

18 st 27 st 4 st 3 st 1 st 9 st 

En indikator på att SSBF förbättrat sin följsamhet med lag och avtal är att endast en (1) 

tvisteförhandling begärts och genomförts under 2019 angående påstått brott mot lag 

                                                        
5 MBL 19 § :  Regelbunden Information till arbetstagarorganisationerna 

MBL 11 § :  Förhandling vid viktigare förändring av verksamhet eller viktigare förändring av arbetsförhållanden 

MBL 38 § :   Förhandling av tilldelningsbeslut vid upphandling 

MBL 10 §:  Intresseförhandling, t.ex. om lokalt kollektivavtal 

MBL 10 § :  Tvisteförhandling. t.ex. för brott mot kollektivavtal eller MBL 

MBL 64 §:  Skadeståndskrav kopplat till tvisteförhandling enligt MBL 10 § 

Överläggning:  Forum där parterna noga diskuterar igenom lösningen av ett komplicerat problem 
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eller avtal. Detta jämfört med år 2018 då sju (7) tvisteförhandlingar begärdes för 

påstått brott mot olika lagar och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.  

 

 Utveckla SSBF:s arbetsgivarvarumärke. 

SSBF har under 2019 arbetat med att implementera en ny plattform för 

arbetsgivarvarumärket, det vill säga bilden av SSBF som arbetsgivare. Vi har gått från 

ett traditionellt sändarperspektiv i vårt sätt att kommunicera arbetsgivarvarumärket för 

att istället fokusera på ömsesidigt relationsbyggande med presumtiva medarbetare på 

en konkurrensutsatt arbetsmarknad. 

 

I arbetsgivarvarumärkesplattformen har vi identifierat styrkor, svagheter, 

utvecklingsmöjligheter m.m. och formulerat ett så kallat arbetsgivarlöfte. Ett 

arbetsgivarlöfte definieras som det sanna, attraktiva och särskiljande erbjudandet från 

arbetsgivaren till rekryteringsmålgrupperna och detta löfte bör ligga till grund för all 

kommunikation som organisationen har med dem man vill attrahera, rekrytera eller 

behålla som anställda. 

 

SSBF:s arbetsgivarlöfte är: 

 

 

SSBF:s rekryteringskommunikation har under 2019 utvecklats, såväl till vilka kanaler 

och vilket innehåll som i tilltal. Karriärsidorna på SSBF:s webbplats är under 

omarbetning. 

 

Vi har också genomfört ett försök med en förändrad rekryteringsprocess/kandidatresa 

för vissa svårrekryterade befattningar (brandingenjör och brandinspektör). Processen 

svarar bättre mot de presumtiva medarbetarnas behov, och har konkret lett till att vi 

ökat attraktiviteten och kunnat rekrytera ett flertal medarbetare och börja fylla upp de 

stora vakanser som vid årets ingång fanns inom Riskhanteringsavdelningen. 

 

5. SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en 
mer hållbar utveckling 

 

SSBF:s ambition är att minska den negativa miljöbelastning som verksamheten ger 

upphov till samt att bidra till och ta ansvar för en mer hållbar utveckling. Att rädda liv, 

miljö och egendom med minsta möjliga miljöpåverkan är något vi strävar efter. 

 

Alla vi i SSBF räddar liv. 

Några av oss räddar liv vid olycksplatsen. Andra jobbar hårt för att förhindra att 

människors liv och egendom förstörs genom bränder. Andra ser till att det finns 

förutsättningar att jobba effektivt och framgångsrikt med vårt uppdrag  

– att hjälpa. 

Alla åker inte på larm, men vi alla räddar liv. 
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Under året har vi bidragit till att 

minska våra utsläpp ytterligare. 

Helårsresultatet för 2019 redovisas i 

första tertialrapporten 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förorenad mark är fortsatt ett prioriterat område. På några platser inom vårt område 

har SSBF ansvaret för att ha förorenat mark med PFAS-ämnen (PFOS). En miljöskuld 

från den tid då man inte hade kännedom om dessa ämnens farlighet. Föroreningen har 

uppkommit genom att man övat brandsläckning med skum på dessa platser.  

 

Platser under bevakning där vi sanerat och tagit hand om föroreningar orsakade av 

PFOS: 

 Ågesta övningsanläggning 

 Vallentuna (utanför brandstationen) 

 Åkersberga gamla brandstation (utanför tomtgräns) 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fyra uppdrag som syftar till att bidra till det 

centrala målet att SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar 

utveckling. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under året 

anges med pilar. 

 

 Stärka förmågan att ta miljöhänsyn i verksamheten. 

Året som gått har haft stort fokus på hur och om räddningstjänsten ansvarar för 

föroreningar i samband med sin insatsverksamhet. Ökat intresse märks både från 

media och övriga intressenter. SSBF har under året varit drivande för att samla ihop de 

större räddningstjänsterna för att tillsammans med MSB gemensamt diskutera frågan 

då det råder stor osäkerhet avseende räddningstjänsternas skyldigheter och ansvar för 

miljöpåverkan vid insats. SSBF arbetar aktivt med att implementera arbetssätt som tar 

större ansvar för miljön, förebygger föroreningar samt skyddar naturvärden. Fokus 

under året har varit att arbeta fram nya arbetssätt och metoder som tar större hänsyn 

till miljöaspekterna. 

 

Under året har vi tagit fram en ny modell för sotning. Den innefattar dels en ny 

områdesindelning i Stockholm stad och undanröjning av det tidigare hindret att låta 

samma entreprenör utföra både sotning och brandskyddskontroll, dels en väg mot 

grönare sotning vilket innebär att krav ställs på vilken sotningsmetod som ska 
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användas. Vidare har vi tillsammans med Stockholms stad arbetat fram ett koncept för 

”Grön sotning” som också innefattar användandet av transportmedel för en mindre 

negativ miljöpåverkan samt att informera om miljövänlig och brandsäker eldning vid 

brandskyddskontroll för att på så sätt också bidra till att minska luftföroreningar och 

utsläpp av klimatgaser och därmed bidra också till stadens miljömål. Uppfylls dessa 

krav så får sotaren marknadsföra sig som grön sotare. Under året har vi gått ut med en 

upphandling enligt den nya modellen med förväntad driftsättning under första halvan 

av 2020. Se även 2.2.2. 

 

En kemikalieinventering har gjorts under året i syfte att se över vilka vi verkligen 

behöver och om det finns möjlighet att byta till andra mera miljövänliga varianter. 

Inventeringen påvisade att vi har ett hundratal olika kemikalier i verksamheten varav 

endast drygt tjugo är miljömärkta. Under 2020 fortsätter arbetet med att fasa ut en del 

kemikalier samt säkerställa att vi har så stor andel miljömärkta kemikalier som möjligt 

med hänsyn till vårt uppdrag. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår kunskap avseende användning av bästa 

släckmetod och rätt släckmedel på våra insatser. Ett nytt tekniskt hjälpmedel i form av 

digitalt insatsstöd, där vi kan få fram kartlager i realtid som exempelvis visar på 

vattenskyddsområde, jordarter och andra specifika förhållanden av vikt att känna till 

inför en släckinsats, har under året införts på alla våra brandstationer. Efter avslutad 

insats ska alltid val av släckmetod och släckmedel motiveras i den obligatoriska 

händelserapporten. Att så görs säkerställs av såväl enhetens superanvändare som 

enhetschef.  

 

Under året har vi arbetat med att uppdatera och slå samman två befintliga riktlinjer till 

en avseende hantering och användning av skum som tillsatsmedel vid såväl övning som 

insats. Vi har tagit fram och analyserat underlag om skumanvändning under perioden 

1998 till 2018. Vi har i detta arbete också identifierat och standardiserat en parameter 

(kryssrutor för vilken typ av skum, A eller B, som använts) i våra händelserapporter 

vilken tidigare låg som fritext och därmed svår att följa upp.  

 

Ett arbete i projektform har startats i syfte att identifiera möjliga 

utvecklingsmöjligheter avseende miljöhänsyn under insats vid brand. Arbetet kommer 

att pågå också under 2020 och målet är att efter utvärdering genomföra ett antal 

förändringar för att minska vår miljöpåverkan vid olika typer av insatser.  

 

Vidare deltar SSBF tillsammans med ett par större räddningstjänster i ett av MSB 

finansierat projekt ”Fire-imp” som är en beräkningsmodell avseende miljöpåverkan och 

som ska resultera i en digital plattform för lärande och utbildning inom 

räddningstjänster och kommuner. 

 

I samband med arbetet kring bränder i Li-jon-batterier har även miljöaspekten 

beaktats och ingår som en del i rapporten kring bränder i Li-jon-batterier.  
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För att fortsatt bli diplomerade enligt standarden Svensk miljöbas måsta alla anställda 

ha grundläggande miljökunskap. Vi har uppdaterat och förnyat vår miljöutbildning 

som nu också är webbaserad och som består av tre block: en introduktionsfilm, en 

grundläggande mera allmän utbildning i miljö och hållbarhet samt ett avslutande block 

som handlar om våra specifika miljöutmaningar och vårt interna miljöarbete. Alla 

medarbetare ska ha genomgått utbildningen senast vid utgången av mars månad och 

för nya medarbetare är ambitionen att utbildningen ska genomföras inom tre månader 

från anställningsdatum. 

 

Vi har under året undersökt möjligheten att sortera ut matavfall på varje brandstation. 

Insamling av matavfall kommer att bli lagstadgat kring 2022–2023 och vi har valt att 

börja arbeta med detta redan nu. Detta är en vinst för både miljö och ekonomi. 

Minska utsläppen från våra transporter. 
Inom förbundet har vi aktivt arbetat med att utveckla rutinerna för hur vi fördelar vår 

utryckande personal under arbetspassen. Vår ambition är att minska antalet personal- 

och fordonsförflyttningar där så är möjligt. Detta har skett genom god 

personalplanering och ökad framförhållning samt dialog med berörda innevarande 

pass. 

Under året har 13 nya utryckningsklassade stationsbilar upphandlats. Dessa levereras 

ut till respektive brandstation i början på det nya året och kommer att bidra till 

minskad miljöpåverkan då de är av bättre utsläppsklass.  

SSBF:s resor med flyg och tåg har gett upphov till 12,1 ton koldioxidutsläpp, vilket är en 
minskning med 56 procent mot föregående år. I kilometer räknat har resandet minskat 
med 44 procent. 

 

 Säkerställa relevanta miljökrav i upphandlingar. 

Arbetet med att säkerställa relevanta miljökrav i upphandlingar har fortsatt som en 

direkt följd av arbetet kring betydande miljöaspekter och i enlighet med den miljöpolicy 

som togs fram under föregående år. Genom att redan i anskaffningsprocessen ställa 

relevanta och uppföljningsbara krav har vi stor möjlighet att påverka. Under året har vi 

valt att fokusera på de volymer som medför störst miljöpåverkan, exempelvis när vi gör 

skiften i fordonsparken, där vi fokuserat på att anskaffa miljöeffektiva 

utryckningsfordon som klarar utsläppskraven i kombination med att kunna drivas på 

HVO100. Utöver de krav som kan ställas på varan eller tjänsten behöver vi också 

fokusera på hur vi beställer för att minimera antalet transporter genom 

mängdbeställningar vilket sparar både miljö och pengar. 

 

Vi har under året utarbetat en möbelpolicy där också hänsyn till miljön tas. 

Utgångspunkten är att alla inköp ska ske med en miljöhänsyn och ett hållbarhetstänk. 
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Analysera vår förmåga att agera vid kris och svåra samhällsstörningar till följd 

av klimatförändringar 

Finns som en delmängd i arbetet med dels civilt försvar, dels i arbetet med att ta fram 

ett nytt handlingsprogram. Dialog med medlemskommunerna om hur kommunernas 

klimatanpassningsarbete är upplagt har inletts. Genom att få en bättre förståelse för 

hur kommunerna arbetar med frågeställningarna kan SSBF sedan analysera den egna 

förmågan att kunna möta kommunernas förväntningar på oss.  

 

Uppdraget har omformulerats till VP 2020 och kommer inriktas till utvecklingen av 

SSBF:s arbete med krisberedskap samt uppstart av arbetet med kontinuitetsplanering. 

I det arbetet kommer klimatförändringar att ingå som en del av de risker vi behöver 

säkerställa vår förmåga efter. 
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Redovisning av relevanta händelser 2015–2019 i enlighet med Svensk miljöbas 
 

2015 
• Miljösamordnaren slutar sin 

anställning.  

• Mätning av medarbetare som gjort 

miljökörkortet börjar följas upp. 

• Krav på att leverantör av 

bilvårdskemikalier ska redovisa 

miljöanpassade produkter. 

• Energiuppföljning påbörjas. 

• Energibesparingsåtgärder planeras. 

• Effektivisering av distributionsrundan 

från 2 bilar 5 dagar/vecka till 2–3 

dagar/vecka. 

• Avtalad entreprenad återvinner och 

återanvänder IT-utrustning. 

• Avtal med trafikverkets 

vägassistansbilar att de samlar in 

absorptionsmedel på utvalda vägar. 

• Nya riktlinjer för användning av skum 

som metodval. 

2016 
• Rollen som miljösamordnare blir 

vakant men upprätthålls på deltid. 

• Intern revision görs på alla 

brandstationer. 

• Miljöstegen utbildar miljöombud. 

• Omvärldsbevakning på tunga fordon 

och krav på Euro 6. 

• Stor utredning om PFOS i vatten vid 

övningsområdet i Vidja. Föreläggande 

att vidta åtgärder samt information till 

boende i området. 

2017 
• Tjänsten som miljöstrateg tillsätts 

under april.  

• Miljöutredning utfördes.  

• Nya miljöaspekter  

• Bastal för CO2 beräkning 

• Avtal på el från förnybar källa 

• Representanter på olika konferenser 

och seminarier. 

• Miljörevision och besök på alla 

brandstationer.  

• Test av alternativa produkter som är 

bättre för miljön 

• Miljömärkt avfettningsmedel 

• Miljömärkt lagstiftning 

• Absorptionsmedel 

2018 
• SSBF påbörjar sanering av Pfas utanför 

Åkersberga gamla brandstation. 

• Ny miljöpolicy 

• Ny miljöhandbok på intranätet 

• Nätverket för miljöfunktioner inom 

räddningstjänst startas upp. 

• Miljöinformation har genomförts på 

avdelningsmöten. 

• Överblivet material skänkt till Chile. 

• Utbildningen effektivare insatser som 

bl.a. syftar till att minska spillvattnet 

vid insats 

• Deltagande i internationell övning till 

sjöss, hantera kemikalieutsläpp i 

maritim miljö 

• Test av produkt som miljöbättre 

alternativ Guppy friend2019 

2019 

 SSBF inför kryssrutor för A- och/ eller 

B-skum i händelserapporten för att få 

en bättre bild av skumanvändning. 

 Miljöutbildning för LIA-elever och alla 

grupper på Täby brandstation. 

 Reviderad miljöutbildning lanseras. 

 Finansiering från MSB att tillsammans 

med andra räddningstjänster utveckla 

beräkningsverktyg för miljöpåverkan 

av ”brand 2Fire_IMP”. 

 SSBF initierar och driver samtal med 

MSB och de andra större 

räddningstjänsterna om ansvar för 

miljöpåverkan vid insatser. 

 Uppstart av interna projektet 

”Miljöhänsyn under insats vid brand” 

 SSBF startar samverkan med 

Stockholm stad och inför modell för 

”Grön sotning”. 
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6. SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad 
aktör i samhället 

 

SSBF har flera uppdrag som är beroende av ett starkt förtroende hos enskilda och 

andra myndigheter. Det är också centralt för verksamheten att vi upplevs som enkelt 

kontaktbara och tillgängliga. Som ett exempel kan vi nämna SSBF:s uppdrag att lämna 

upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör det egna 

verksamhetsområdet. Enskilda och andra myndigheter behöver veta vart de ska vända 

sig samt ha förtroende för SSBF:s kompetens och de svar de får. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår tillgänglighet, bland annat genom en 

informativ webbplats, ett proaktivt mediearbete och aktiviteter som visar hur vår 

verksamhet bedrivs och fungerar. Genom att vara en efterfrågad aktör i egna och 

upparbetade kanaler och forum kan vi möta allmänheten och andra myndigheter där 

efterfrågan finns. 

 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fyra uppdrag som syftar till att bidra till det 

centrala målet att SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i 

samhället. Nedan följer en redogörelse för det pågående arbetet kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen har genomförts i enlighet med plan under året 

anges med pilar. 

 

 Upphandla och påbörja implementering av ett ärende- och 

dokumenthanteringssystem med e-arkiv samt påbörja kravställning av ett nytt 

system för personalplanering. 

En konsultrapport som presenterats under året pekar ett ökande behov att göra 

investeringar i IT dels för att kunna nyttja digitaliseringsmöjligheter, dels för att ha en 

tillfredsställande IT-säkerhet. Ett omtag i arbetet med att skapa förutsättningar för 

kommande digitalisering har pågått under året och renderat i förändrad prioritering. 

Syftet har varit att förbundet ska få ihop resurserna och takta utvecklingen i de olika 

projekten med de mellanliggande beroenden som de olika projekten har till varandra 

såväl som till ekonomi och personalresurser. 

 

Den planerade upphandlingen av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har 

skjutits fram till följd av förändrad prioritering. Arbetet med ett nytt 

personalplaneringssystem är påbörjat. Arbetet med att ta fram en modell för att 

klassificera SSBF:s information utifrån tidigare genomförd processkartläggning 

färdigställdes under året. Under året har ny IT-driftleverantör handlats upp och för att 

möta de ökande kraven på IT-säkerhet har även en IT-säkerhetsupphandling 

genomförts.  

 

 

 

178



 

2020-01-20 

Dnr: 201-381/2019 

 

 

 Utveckla systemet av kanaler, aktörer och budskap i syfte att säkerställa 

effektiv kommunikation. 

Under våren 2019 gick arbetet med att bygga upp en ny internwebb (intranät) för SSBF 

in i en intensiv fas. Många personer inom organisationen deltog i arbetet med att bygga 

upp och utveckla den nya internwebben. Nya redaktörer från alla avdelningar och 

enheter utbildades också. I juni lanserades så SSBF:s nya intranät. Arbetet med det nya 

intranätet tog 15 månader. Intranätet innehåller 260 fasta sidor, 200 dokument, ett 

25-tal löpande nyhetsartiklar, en stor mängd bilder och över 1 000 sidor 

dokumentation. 

 

Det nya intranätet fungerar nu som digitalt nav för medarbetaren och innehållet 

anpassas efter vem som loggar in. Det är en modern webb där SSBF lyft tio år såväl i 

teknikplattform som i sättet att tänka kring internkommunikation – där användarens 

förväntningar och behov sätts i centrum. Många medarbetare inom organisationen har 

engagerats och deltagit i arbetet med att ta fram den nya internwebben, och deltar i det 

kommande kontinuerliga vidareutvecklingsarbetet. 

 

Lanseringen av det nya intranätet var den sista pusselbiten i det omfattande arbete som 

har gjorts sedan 2016 med att modernisera och etablera en modern infrastruktur för 

SSBF:s kommunikation. Förbundet har under åren 2016–2019 tagit fram en ny 

externwebb, ny internwebb, ny lösning för interna digitalskyltar, utvecklat närvaron i 

befintliga och nya sociala kanaler samt etablerat en ”röst” för SSBF i rörlig 

kommunikation via filmmedium. Kommunikationen bidrar därmed till att förebygga 

olyckor, minska skador och skapa trygghet för dem som bor och vistas i Storstockholm. 

 

 Stärka chefer och medarbetares kommunikativa förmåga så att dialogen vid 

såväl interna som externa relationer bygger på respekt, fakta och professionalitet. 

Att öka den kommunikativa förmågan i organisationen är en viktig och central uppgift 

inom området kommunikation. Under åren 2016–2019 har ett systematiskt arbete med 

att öka chefers och medarbetares kommunikativa förmåga genomförts. Vi har höjt 

medvetenheten och kunskapen kring hur kommunikation med utgångspunkt i att allt vi 

gör kommunicerar och sänder signaler. Kommunikation som ledningsverktyg är 

etablerat i förbundets ledning, med god spridning ut i organisationen. 

 

Om vi vill vara framgångsrika i vår verksamhet räcker det inte bara med att göra ett 

gott arbete, även om det givetvis är grunden – vi måste också beakta och vårda bilden 

av det arbete vi gör, så att den samlade upplevelsen av SSBF internt och externt, dvs. 

vårt varumärke, blir tydlig, korrekt och sann.  

 

Under 2019 har arbete löpande genomförts med att utbilda och stödja 

befattningshavare i vilkas arbetsuppgifter det ingår att ha kontakter med och lämna 

information till media. Det handlar t.ex. om ledningsoperatörer, vakthavande 

brandingenjörer men även enskilda specialister och handläggare. 
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Stöd till chefers kommunikation planeras och har också genomförts löpande, bland 

annat kring de central planeringsprocesser som pågår i förbundet (VP och HP). 

 

 Utveckla ett IT-system för uppföljning av sotning och brandskyddskontroll.  

SSBF har genomfört kravanalysarbete i syfte att kunna utveckla ett IT-system för 

uppföljning av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll. Systemet ska användas 

som kontrollbok för sotningsverksamheten inom distrikten och implementering 

påbörjas i samband med att nya entreprenörer kontrakteras. Se även 2.2.2. 

 

7. SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god 
ekonomisk hushållning 

I verksamhetsplanen för 2019 finns fem uppdrag som syftar till att bidra till det 

centrala målet att SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk 

hushållning. Nedan följer en kort redogörelse för pågående arbete kring dessa. I vilken 

grad uppdragen i verksamhetsplanen förväntas genomföras under året anges med pilar 

och den prognostiserade måluppfyllelsen återges i en trafikljussymbol.  

Samlokalisera inre och yttre ledning på Johannes samt förbereda en 
anpassning av huvudkontorets lokaler utifrån ett organisatoriskt 
helhetsperspektiv.  

Arbetet med framtagande av en lokallösning för samlokaliseringen har för stunden 

stoppats med anledning av att Fastighetskontoret är i behov av en genomlysning 

avseende samtliga fastighetsprojekt. Inriktning om flytt av RC Mitt från Täby till 

Johannes brandstation (namnbyte skedde vid årsskiftet) ligger alltjämt kvar. 

 

 Säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende 

informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. 

Arbetet med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd har pågått 

under hela året. Säkerhetsskyddsanalyser har genomförts i samarbete med de olika 

verksamhetsdelarna och korrigerande åtgärder har vidtagits under hand avseende 

informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. I huvudsak har det handlat 

om åtgärder för att tillse att säkerhetsskyddsklassade uppgifter inte röjs, förstörs eller 

ändras. Vidare har vi sett över och skärpt tillträdet till alla våra anläggningar.  

Många av våra medarbetare får inom ramen för sin befattning ta del av 

säkerhetsskyddsklassade uppgifter. Dessa befattningar är nu placerade i säkerhetsklass 

och medarbetarna har genomgått säkerhetsprövning med tillhörande registerkontroll.  

 

Förslag på en definierad hotbild mot SSBF har arbetats fram som till största del baseras 

på säkerhetspolisens dokument ”Hot mot säkerhetskänslig verksamhet”, men även på 

andra källor såsom Försvarsmakten, MSB och andra samhällskritiska verksamheter. 

Utbildning av stora delar av personalen i olika ledningsroller har genomförts. Övning 

Havsörn som gick av stapeln under hösten har också analyserats med avseende på 

säkerhet och vissa åtgärder har vidtagits som ett resultat av det. 
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En renodlad policy avseende informationssäkerhet har tagits fram men är ännu inte 

beslutad. Policyn beräknas kunna fastställas av direktionen vid deras första 

sammanträde 2020. Under året har ett digert arbete skett med att värdera och 

klassificera all information. 

 

 Skapa förutsättningar för samt stödja arbetet med ett systematiskt 

säkerhetsarbete på lokal nivå. 

Under 2018 genomfördes risk- och sårbarhetsanalys (RSA) på åtta brandstationer och 

under året fortsatte arbetet på de resterande sju brandstationerna. Tre av 

riskanalyserna behöver dock kompletteras och färdigställas under januari, men vår 

bedömning är ändå att uppdraget är utfört då vi nu har skapat förutsättningar för att 

bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i hela organisationen. 

 

Föregående års riskanalyser har sammanställts och utvärderats. De 

förbättringsåtgärder som identifierades var att förbättra brand- och inbrottsskydd, 

säkerställa rutiner för personalens säkerhet i samband med yrkesutövning, tillse en 

grundläggande IT-säkerhet samt borga för att SSBF som samhällsviktig verksamhet 

kan utföra sitt uppdrag såväl i vardagen som i kris. Arbetet med att vidta korrigerande 

åtgärder från föregående års riskanalyser har pågått under hela året och fortsätter även 

under nästa år.  

 

 Ta fram handlingsprogram för 2021–2023. 

Handlingsprogrammet är ett lagstadgat (lagen om skydd mot olyckor) styrdokument 

som beslutas av SSBF:s direktion. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, 

räddningstjänst samt efterföljande åtgärder. Arbetet med att ta fram ett 

handlingsprogram inbegriper flera delmoment, som analys av riskbild, analys av 

omvärld och framtid, förmågebeskrivning och val av ambitionsnivåer. 

 

I början av året och efter ett års uppehåll återupptog förbundet arbetet med att ta fram 

nytt handlingsprogram (HP) för 2021–2023. Detta då innevarande HP 2016–2019 

prolongerats till att gälla även under 2020. Arbetet under året har bedrivits brett inom 

förbundet och dialog har skett mellan de berörda verksamhetsområdena med 

expertkompetenser, till exempel kring miljö- och hållbarhetsfrågor och civilt försvar. 

Under hösten har internremisser gått ut till avdelningarna för att försöka fastställa 

SSBF:s förmåga utifrån typsituationerna samt att besluta om vilka utvecklingsmål som 

ska gälla för kommande HP. Som utgångspunkt i arbetet har de tidigare 

utvecklingsmålen från HP 2016–2019 (2020) och utvecklingspaketen från 

Riskhanteringskonceptet och Räddningstjänstkonceptet legat till grund i framtagandet 

av förslag till nya utvecklingsmål. 

 

I slutet av 2019 togs ett beslut av direktionen om att prolongera handlingsprogrammet 

ytterligare ett år, varför nuvarande HP 2016–2019 (2020) kommer att gälla också 

under 2021. Syftet var att på ett bättre sätt kunna hantera de ekonomiska utmaningar 

förbundet står inför de kommande åren. Arbetet med handlingsprogrammet pausades 
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därför i väntan på ytterligare direktiv och inriktningar och arbetet återupptas under 

2020. 

 

 Utveckla SSBF:s långsiktiga ekonomi- och verksamhetsplanering. 

Sedan ett flertal år är såväl ekonomi som verksamhet i balans, men förbundet behöver 

långsiktigt skapa/säkerställa en ekonomisk hållbarhet kopplat till givna uppdrag. 

Förbundet påbörjade under året arbetet med att utveckla den interna styrningen 

genom att göra en genomlysning av olika kostnadsbärares påverkan på den långsiktiga 

ekonomiska planen. Den ekonomiska analysen har gjorts i samarbete med 

konsultföretaget EY. I analysen görs även jämförelser med andra räddningstjänster 

(Södertörns brandförsvar och Räddningstjänsten Syd) i syfte att hitta likheter, 

synergier samt effektiviseringspotentialer. 

 

Analysen ger en genomarbetad bild över förbundets kostnader och intäkter och vad 

som åstadkoms med insatta medel samt idéer och tankar för det fortsatta arbetet med 

att långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. I analysen föreslås även ett antal 

generella effektiviseringsområden. 

 

Arbetet med att analysera förslagen i rapporten har påbörjats under hösten och 

kommer att fortgå under 2020. Det fortsatta effektiviseringsarbetet kommer att 

kompletteras med en jämförelse med Oslo och Köpenhamns räddningstjänster. 

  

Förbundet har av direktionen fått i uppdrag att ta fram och redovisa en 

känslighetsanalys över prognostiserade intäkter och kostnader på tio års sikt, vilken 

bland annat ska ligga till grund för planeringen av överskottsmålet från och med år 

2021. 

 

Efter beslut av direktionen kommer arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar 

ekonomi för förbundet att samordnas av en särskild delegation, Framtidsdelegationen. 

Den består i nuläget av ägarföreträdare från Stockholms och Solna stad samt 

förbundsledningen.  

 

Ett omfattande planerings- och effektiviseringsarbete kommer att genomföras under 

2020.   
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7.1 Ekonomisk redovisning 2019 

7.1.1 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten  

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner 

finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. Förbundet ska enligt 

förbundsordningen, för medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter som är 

obligatoriska för en kommun att utföra enligt följande lagar:  

 lagen om skydd mot olyckor 

 lagen om brandfarliga och explosiva varor 

 lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
 

Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som 

respektive kommun och förbundet slutit avtal om, och förbundet erhåller full 

kostnadstäckning för uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna paragraf 

särredovisas i förbundets budget och redovisning. Storstockholms brandförsvar har 

som mål att redovisa ett icke negativt resultat och där investeringar finansierats genom 

det egna kapitalet.  

 

I verksamhetsplan och budget 2019 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en 

förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. 

 

Budget för 2019 utgår från 

beslutade medlemsavgifter om 

414 kr per invånare och 17 000 kr 

per kvadratkilometer fast mark, 

totalt 589,3 mnkr. Fördelningen 

mellan medlemskommunerna 

redovisas i tabellen intill.  

Invånarantalet har ökat med  

21 861 invånare jämfört med 

2018.  

 

Övriga intäkter i budget för 2019 

uppgick till 85,0 mnkr. 

 

Förbundet redovisar tertialvis till medlemskommunerna en prognos över det 

ekonomiska utfallet liksom utfallet över verksamheten i enlighet med 

förbundsordningen. 

7.1.2 Måluppfyllelse 

Förbundet har i likhet med tidigare år arbetat fullt ut i enlighet med framtaget 

handlingsprogram för åren 2016 till 2019 (2020). Handlingsprogrammet är i grunden 

styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i alla väsentliga delar har vi 

mött uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2019. Av de totalt 51 uppdrag som vi 
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redogjort för har vi genomfört 44 i enlighet med plan, för 6 av uppdragen har vi inte 

riktigt nått hela vägen fram och bedömningen framgår under respektive uppdrag och 

vad gäller ett av uppdragen kopplat till planerad IT-utveckling har vi under året fått 

göra omprioriteringar till förmån för att handla upp ny IT-driftleverantör samt 

upphandling av IT-säkerhetsleverantör. 
 

Mål, indikatorer och måluppfyllelse 

 

Mål: SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva 

förebygga och agera 

 Mått Indikator/ 

Målvärde 

 

Resultat 

 

Utvärdering efter genomförd 
brandskyddsutbildning 

Deltagarnas nöjdhet med 
brandskyddsutbildningen 3,7 (av 4) 3,8 

Antal genomförda brandskyddsutbildningar  
Antal från medlems-
kommunerna och övriga Enligt efterfrågan 85 st 

Företagarnas nöjdhet med 
myndighetsutövningen (Insikt) 
 

NKI (Öppna jämförelser) 

Minst bibehålla 
NKI för 
respektive 
kommun 

Uppfylls1 

Tillsyn utifrån upprättad tillsynsplan 
Antal och andel tillsynsbesök 
som föranlett åtgärd Volym 

777 varav 226 

föranlett åtgärd 

Biträda polisen och andra myndigheter vid 
utredning av olyckor 

Antal och andel utfärdade 
sakkunnigutlåtanden, 
vittnesmål 

Enligt efterfrågan 85 st 

Antal genomförda olycksutredningar Antal Behovsstyrt 24 st 

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

Andel inkomna remisser som 
besvarats inom tre veckor 90 %  

811 st 

88 %2 

Under verksamhetsåret ska samtliga 
sotningsobjekt brandskyddkontrolleras 
enligt tidsfrist 

Antal genomförda brand-
skyddskontroller 
 

100 % 98 %3 

Under verksamhetsåret ska samtliga objekt 
sotas/rengöras enligt tidsfrist 

Antal genomförda sotningar  
 100 % 95 %3 

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

Andelen ”normala/ 
okomplicerade” ärenden som 
besvarats inom tre veckor 
 

100 %  

 
96 %4 

Andelen komplexa ärenden 
som besvarats inom tre 
månader 

100 % 

 
99 %4 

1) Öppna jämförelserapporten presenterades under våren 2019: Solna 87 (84), Stockholm 85 (85), Täby 89 (83), 

Värmdö 76 (-), Österåker 88 (75). Snitt i Sverige 81 (79). Föregående år inom parantes. 

2) Avser remisser plan- och bygglagen, alkoholserveringstillstånd och sakkunnigutlåtanden. Remisser med längre 

svarstid har inväntat svar från andra myndigheter.  

3) Entreprenörer rapporterar underlag på fristuppfyllnad utifrån sina respektive register. Viss osäkerhet i underlaget då 

SSBF inte har system att kontrollera dem. En digital plattform håller på att tas fram för att säkerställa registerinnehåll 

och tillförlitlig uppföljning. Den digitala plattformen kommer implementeras hos entreprenörerna i anslutning till att 

sotningstjänster upphandlas och nya avtal tecknas. 

4) Ansökan med ofullständiga beslutsunderlag innebär kompletteringar vilket medför att hanteringstiden ökar.  
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Kvalitetsmål: SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god kapacitet, 
noggrannhet och robusthet 

 Mått Indikator/ 

Målvärde 

 

Resultat 

 

Kommentar 

Kapacitet: SSBF ska kunna 
genomföra flera samtidiga 
insatser mot frekvent 
förekommande olyckor 

Antal insatser som inte 
kunnat genomföras 
pga. fler samtidiga 
insatser 

0 0 

Beslut togs i samband med 
hög belastning (luddbränder 
22/5) att ha en förberedelse 
för att vid behov särskilt 
värdera och prioritera larm 
samt nyttja regionens övriga 
resurser. Planen var att 
ställa in övningar och ev. 
förändra larmplaner 

Kapacitet: SSBF ska kunna 
genomföra en mycket 
omfattande räddningsinsats 
mot stora olyckor 

Antal genomförda 
mycket omfattande 
räddningsinsatser vid 
stora olyckor 

Volym 1 
Enbart en händelse har 
krävt mer än 100 
resurstimmar under år 2019 

Antal samtidiga 
omfattande 
räddningsinsatser vid 
stora olyckor 

Volym 0  

Noggrannhet: SSBF ska 
inte, efter avslutad 
räddningsinsats, behöva 
återvända till samma plats 
och olycka för ny 
räddningsinsats 

Antal fall SSBF behövt 
återvända till samma 
plats och olycka för ny 
räddningsinsats ska 
minska 

0 26 

Våra enheter har återvänt 
261) gånger till samma insats 
av totalt 10 900 larm  
(0,24 %): 
 - 24 bränder i skog och 
mark 
 - 1 brand i fordon 
 - 1 brand i kolonistuga. 

Robusthet: SSBF ska ha 
god förmåga att motstå 
störningar och upprätthålla 
sin räddningsverksamhet. 

Antal fall SSBF inte 
kunnat upprätthålla sin 
räddningstjänst-
verksamhet till följd av 
störningar 

0  

Störningar i form av 
driftavbrott i RCM har 
uppstått i mindre omfattning 
men hanterats enligt rutiner 
för reservdrift och plan för 
samverkan med bl.a. SBFF. 

1) I huvudsak samtliga insatser som vi återvänt till uppstod under två dagar i maj då det skedde ett mycket stort antal 
luddbränder. Det stora antalet samtidiga händelser gjorde att enheterna i vissa fall var tvungna att avbryta 
släckinsatsen för att prioritera nytt viktigare larm. Men det finns även indikationer på att personer tänt på aspluddet 
igen efter att vi släckt och därav varit tvungna att återvända. 
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Mål: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den enskilde inte själv kan 

hantera en olycka  
 

Mått Indikator/ 

Målvärde  

Resultat  

 

Kommentar  

Medianen av responstiden 

ska minska1 

Medianen av 

responstiden ska 

minska 

Resultat 

2018: 

08:00:00  

00:07:55 
Våra egna beräkningar redovisas. 
Nästa Öppna jämförelse-rapport 
ska färdigställas inför 
årsredovisningen 2020. 

Responstiden vid olyckor 

ska understiga 13 minuter i 

90 % av fallen2 

Andel olyckor där 

responstiden 

understiger 13 minuter  

90 %  86 % 

Av de händelser som inträffade 
inom SSBFs geografiska område 
var 9 348 st bedömda som 
olycka/tillbud vid utlarmning.  
För 7 960 st av dessa var vi 
framme inom 13 minuter. 

Responstiden vid olyckor 

ska dock inte överstiga 20 

minuter på platser med fast 

vägförbindelse 

Andel olyckor där 

responstiden 

understiger 20 vid fast 

vägförbindelse 

100 % 95 % 

90 % av insatserna hade en 
larmhanteringstid som var längre 
än 2 minuter vilket indikerar att 
SSBF inte blev larmade i första 
skedet.  

Responstiden vid olyckor 

ska dock inte överstiga 60 

minuter på öar utan fast 

vägförbindelse 

Andel olyckor där 

responstiden 

understiger 60 minuter 

på öar utan fast 

vägförbindelse  

100 % 95 % 

3 larm av 62 har överstigit en 

responstid över 60 minuter. Det är: 

en brand i fordon/fartyg, en 

segelbåt som har gått på grund 

och ett begränsat läckage av 

drivmedel. 

1) De uppdrag som inkluderats vid uppföljningen av responstiden är när det vid utlarmningen har bedömts vara 

en olycka/tillbud samt vid hjärtstoppslarm.  

2) För att uppnå en responstid om 13 minuter vid olyckor krävs schablonmässigt att larmhanteringstiden 

understiger 2 minuter, anspänningstiden understiger 1,5 minuter och körtiden understiger 9,5 minuter. 

 

Mål: SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling 

 
Indikator/ 

Målvärde  

Resultat  

 

Kommentar  

Extern revision av minskad 

miljöbelastning i enlighet 

med kraven i Svensk 

Miljöbas 

Godkänd enligt revision och 

erhåller miljödiplom 

Godkänd, förnyat 

diplom erhölls 

2019-02-17 
 

Utbildningskvot 

miljöutbildning 
100 % 9 % 

Utbildningen är lanserad i slutet av 
året och uppföljning kommer att ske 
per 2020-03-31, därav låg 
utbildningskvot. 

CO2 från energi och 

transporter (ton) ska minska 
Lägre än föregående år 1 120 ton 

Statistik för 2019 ännu inte tillgänglig. 

Resultatet avser 2018. Utsläpp för 

2017 var 1 240 CO2. 

Andel egna upphandlingar 

där relevanta miljökrav följs 

upp 

100 % 100 % 8 upphandlingar  
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Mål: SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare 

 
Mått Indikator/ 

Målvärde  

Resultat  

 

Kommentar  

SSBF ska vara en attraktiv 

arbetsgivare som attraherar 

nya medarbetare och 

utvecklar redan anställda 

medarbetare. 

Arbetsgivarindex (AVI) 
120 operativ 
130 icke operativ 

142 för 

båda 

grupperna 
Målet är uppnått 

Hållbart medar-
betarindex/ 
Medarbetarenkät 

82 (2017), nytt 

målvärde sätts 

2020 

Utgår Ingen medarbetarenkät 
har gjorts under året. 

Sammansättningen av 

SSBF:s medarbetare ska 

spegla samhällets 

sammansättning utifrån 

kompetensbehovet. 

Jämställdhetsindex 

(JÄMIX)  

115 operativ 
130 icke operativ 

110 för 
operativ 
144 för icke 

operativ 

Målet är uppnått för icke 
operativa men inte för de 
operativa. 
Se redovisning under 
avsnitt 4. 

Den fysiska och psykiska 

hälsan hos SSBF:s 

medarbetare ska öka. 

Riskerna för arbetsskador 

ska beaktas och förebyggas. 

Sjukfrånvaro- och 

arbetsskadestatistik.  

Lägre eller lika 

med 2018 
Uppfylls 

Se redovisning under 
avsnitt 4. 

Hälsoindex 
105 operativ 
120 icke operativ 

125 för 
operativ 
130 för icke 

operativ 

 
Mål: SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i samhället 

 
Indikator/ 

Målvärde  

Resultat  

 

Kommentar  

Antal besökare på webb 

och sociala medier 
Antal 

Antal användare (besökare): 
181 205. 
Antal besök: 248 317 
Antal sidvisningar: 955 000 
Antal följare Instagram: 4 500  
Antal följare Facebook: 10 900 

Antal användare (besökare):  
176 841 
Antal besök: 248 315 
Antal sidvisningar: 1 006 950 
Antal följare Instagram: 1 450  
Antal följare Facebook: 10 200 
(2018) 

Nöjd kundindex, NKI, 

medborgare (SCB)  

Bibehålla eller öka 

jmf. med 

föregående 

mätning 

Spridning SSBF:s kommuner: 
63–80 
 
 
Genomsnitt i landet: 76,9  

7 av SSBF:s medlemskommuner 
har deltagit i SCB:s undersökning 
2019. Ifjol deltog endast 3 av 
kommunerna, spridning 71–80. 
Vaxholm redovisar ett lägre 
resultat. 

 
 
Mål: SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning 

 
Indikator/ 

Målvärde  

Resultat  

 

Kommentar  

Prognossäkerhet +/- 2 % Uppnått I förhållande till budget och prognos i 
tertialrapport 2. 

Självfinansieringsgrad om 

minst 100 % 
100 % 

98 % 
Alla investeringar finansieras via eget 
kapital. Ingen upplåning krävs. 
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7.1.3 Ekonomiskt resultat 

Förbundet har i likhet med tidigare år arbetat fullt ut i enlighet med framtaget 

handlingsprogram för åren 2016 till 2019 (2021). Handlingsprogrammet är i grunden 

styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i alla väsentliga delar har vi 

mött uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2019.  

 

Förbundet visar ett positivt resultat för 2019 på 134 tkr. Resultatet avviker marginellt 

från såväl lagd budget som prognos efter både första och andra tertialen då resultatet 

förväntandes gå mot noll. Ingångsvärdena för 2019 var en budget i balans där 

verksamheten skulle bedrivas i stort sätt oförändrad gentemot 2018.  

 

Intäkter 

Storstockholms brandförsvars huvudsakliga intäkter omfattar tillsyn och 

tillståndshantering, automatlarm, operativa intäkter som är kopplade till vissa typer av 

utryckningar, extern utbildning, lokaluthyrning och övriga bidrag. Den enskilt största 

posten, som också är svårast att prognosticera, är intäkterna från automatlarm. 

Osäkerheten vad gäller intäkterna är stor då vi inte styr larmfrekvensen för dessa 

automatgenererade larm och som visar stor variation över året. I likhet med föregående 

år överträffas såväl budget som prognos, och den positiva budgetavvikelsen uppgår till 

6 431 tkr. Andra intäkter som visar en positiv utveckling kan hänföras till en 

utbildningsinsats om vikten att fakturera brandskyddsföreningen efter utförd 

restvärdesräddning. 

 

Personalkostnader 

Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största 

kostnadspost och allokerar drygt 72 procent av de totala verksamhetskostnaderna. 

Årets personalkostnader inklusive pensionskostnader uppgår till 489 748 tkr. Detta är 

en negativ budgetavvikelse på 9 325 tkr. Den genomsnittliga lönekostnadsökningen i 

samband med lönerevisionen var 2,18 procent. 

 

Kostnaden för personal har ökat med 18 769 tkr jämfört med föregående år och beror 

till största del på skuldförändring kopplat till den utryckande personalens 

pensionsavsättning som förvaltas i förbundets egen regi. Skuldförändringen jämfört 

med årets ingående balans uppgår till 766 tkr och påverkar utfallet i negativ bemärkelse 

också i jämförelse med 2018 då skuldförändringen istället förbättrade resultatet med 

12 480 tkr. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och personalstyrkan inom 

denna kategori är relativt konstant över åren, men variationerna i prognoserna för 

pensionsavsättningarna gör det svårt att uppskatta vad den faktiska avsättningen i 

slutet på året kommer att bli. Också den förmånsbestämda ålderspensionen uppvisar 

ett högre utfall än den prognos som KPA angav inför året. De löpande premierna under 

året har varit i nivå med budgeterat, men årsregleringspremien i december uppgick till 

3 089 tkr (exklusive löneskatt), vilket också avviker från den prognos KPA angav inför 

året. 
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Hyreskostnader 

Hyreskostnader uppgår till 38 637 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 457 tkr 

då vi reglerat en del av den inbetalda självkostnadshyran mot underhållsåtgärder som 

inte blivit utförda men som ingår i hyran. Redan i budget togs höjd för detta i likhet 

med föregående år. 

 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader för drift uppgår totalt till 120 522 tkr. Bland de övriga 

driftkostnaderna finns de större kostnadsposterna IT och telekommunikation, köpta 

tjänster, fordon, fastighetsdrift, materiel samt kommunikation och utbildning. 

Sammantaget har de övriga driftskostnaderna ett underskott jämfört med budget på 

1 224 kr. Jämfört med 2018 har de övriga driftkostnaderna minskat med 1 378 tkr.   

 

Fordonskostnader överstiger budget med 1 850 tkr och avvikelsen är hänförlig till 

ökade underhålls- och reparationskostnader för stora räddningsfordon, men även 

underhåll av båtar blev mera kostsamt än förväntat. Även utfallet för reparation av 

övrig utrustning bidrar till budgetavvikelse.  

 

Vidare har vårt arbete med förbättrad IT-säkerhet medfört ökade kostnader under året 

i form av ökade konsultkostnader och licenser och redovisar ett underskott om 1 750 

tkr.  

 

Kostnaderna för fastighetsdrift uppvisar ett överskott mot budget med 2 165 tkr.  

 

Avskrivningar 

Kostnaderna för planenliga avskrivningar på förbundets anläggningstillgångar uppgår 

till 19 140 tkr och följer i stort sett budget. Jämfört med 2018 har 

avskrivningskostnaderna ökat med 2 129 tkr, vilket beror på att tre nya släckfordon 

levererades under december samt att ibruktagandet av RAKEL-utrustning försenades. 

 

Finansiella kostnader 

De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader och den 

finansiella delen av förbundets pensionsavsättning. De finansiella kostnaderna uppgår 

totalt till 14 816 tkr jämfört med budgeterade 17 050, vilket ger en positiv avvikelse med 

2 234 tkr. Den finansiella delen av förbundets pensionsskuld uppgår till 14 356 tkr. 

SSBF betalar inlåningsränta på det kapital som finns på bankkontot varför merparten 

av förbundets kapital återfinns på skattekontot. 

7.1.4 Väsentliga personalförhållanden 

Antalet anställda i förbundet per den 31 december 2019 var 735 stycken varav 41 

deltidsanställda brandmän (RiB). Därutöver har vi 155 frivilliga brandmän i våra 

brandvärn ute på öarna. Inför sommaren 2019 rekryterades 35 sommarvikarier, 20 av 

dessa fick sedan tillsvidareanställning. Ytterligare fyra av sommarvikarierna kommer 

att få tillsvidareanställning i januari 2020. 
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Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående år, 4,2 procent Antalet 

långtidssjukskrivna har fortsatt att vara lägre än tidigare år och vi fortsätter att aktivt 

följa upp långtidssjukskrivna med rehabiliteringsåtgärder genom ett nära samarbete 

med företagshälsovården och ett organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser som 

hjälper till med adekvat kvalitetsträning i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så fort 

som möjligt. Flertalet sjukskrivna har återkommit i tjänst eller bedöms göra detta i 

närtid. 

 

 
1) Varav 41 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 155 frivilliga brandmän kontrakterade och som 
tillhör räddningsvärnen. 
2) Det höga sjuktalet för kvinnor ska inte tolkas som att kvinnor är mer sjuka än män. Då vi har få kvinnor i förbundet så 
ger ett par enstaka långtidssjukskrivningar hos kvinnor högre sjuktal än det skulle ge för männen. Förbundet jobbar 
aktivt med rehabilitering för att få tillbaka långtidssjukskrivna i tjänst. 

 

7.1.5 Investeringar 

Förbundets investeringar uppgick 2019 till 27 823 tkr vilket är 2 127 tkr under vad som 

budgeterades för året. 

 

Årets investeringar i fordon utgörs av två släck- räddningsfordon, en stegbil, ett 

lastväxlarfordon, åtta utryckningsklassade personbilar, en lastväxlartank samt ett 

transportfordon för sammantaget 24 274 tkr. Inom material har träningsutrustning 

införskaffats för 617 tkr. Inom byggnader och anläggning utgörs investeringarna av 

fjärrvärmeanläggning till Täby brandstation, en kompressor till för totalt 1 894 tkr. IT-

investeringar består av tilläggsutrustning till Rakel, larm och kameraövervakning till 

våra brandstationer samt upparbetade kostnader för programvaruutveckling för ett 

nytt sotningsregister som kommer att färdigställas under första kvartalet 2020 för 1 

038 tkr. 
  

Personal 2019 2018 2017 2016 2015

Antal anställda 1) 735 751 737 732 729

     män 681 704 694 692 692

     kvinnor 54 47 43 40 37

Sjuktal i % 4,2 4,2 4,8 5,9 6,8

män 3,6 3,4 - 6,7 -

kvinnor 2) 9 11,6 - 3,9 -

     29 år eller yngre 2,6 3,52 6,7 4,6 1,6

     30 – 49 år 3,5 3,78 3,3 4,9 3,8

     50 år eller äldre 5,7 5,21 7 8,1 13,9
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(mnkr)   2019 2018 2017 2016 2015 

Fordon och materiel 24,9 22,3 25,5 26,4 23,2 

Byggnader och anläggningar 1,9 1,0 0,0 0,1 0,6 

IT 1,0 6,3 1,1 0,7 0 

Summa investeringar 27,8 29,6 26,6 27,2 23,8 

7.1.6 Resultatöversikt 

(mnkr)   
Utfall 
2019 

Budget 
2019 

2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 93,6 85,0 98,2 84,4 85,7 85,5 

Jämförelsestörande intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa  93,6 85,00 98,2 84,4 85,7 85,5 

Verksamhetens kostnader -668,0 -657,2 -647,9 -632,4 -607,4 -588,9 

Jämförelsestörande kostnad 0,0   0 0 0 0 

Summa -668,0 -657,2 -647,9 -632,4 -607,4 -588,9 

Verksamhetens nettokostnad -574,4 -572,2 -549,7 -548,0 -521,7 -503,4 

Medlemsavgifter 589,3 589,3 580,3 571,9 563,8  525,3 

Finansiella intäkter/kostnader -14,8 -17,1 -15,9 -13,4 -4,5 -8,2 

Jämförelsestörande finansiell kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 0,1 0,0 14,7 10,5 37,6 13,7 

 

 

Resultaträkning (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettokostnad -574,4 549,7 548,0 521,7 503,4 

Medlemsavgifter 589,3 580,3 571,9 563,8 525,3 

Årets resultat 0,1 14,7 10,5 37,6 13,7 

              

              

Balansräkning (mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Likvida medel  659,1 661,9 648,1 663,6 653,8 

Investeringsvolym  27,8 29,6 26,6 27,1 23,8 

Balansomslutning 924,1 929,2 888,7 890,4 871 

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt 501,0 486,5 487,4 487,1 494,2 

              

              

191



 

2020-01-20 

Dnr: 201-381/2019 

 

70/89 
 

 

Ekonomisk analys % 2019 2018 2017 2016 2015 

Soliditet 2)   17,8 17,7 16,8 15,6 11,7 

Kassalikviditet 3) 268 261 278 269 255 

Självfinansieringsgrad 4) 98 107 102 197 138 

1) Eget kapital i förhållande till totalt kapital 
2) Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder 
3) Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investeringsvolym 

 

7.1.7 Balanskravsresultat 

(mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,1 14,7 10,5 37,6 13,7 

– Avgår: samtliga realisationsvinster -1,8 -1,5 -1,3 -1,0 -1,4 

Synnerliga skäl           
– Tillägg: förändring diskonteringsränta 
pensioner 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat -1,7 13,2 9,2 36,6 12,3 

 
Enligt kommunallagen ska underskott vid balanskravsutredning återställas inom tre år, 
om inte synnerliga skäl föreligger. Med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning 
samt förbundets specifika uppdrag och verksamhet är det direktionens bedömning att 
underskottet inte behöver återställas. Omsättning av avskrivna anläggningstillgångar 
speglar den specifika verksamhet som bedrivs och att det därmed står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning. 

 

7.1.8 Resultaträkning 

(mnkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 

          

Verksamhetens intäkter       

  Automatlarm inkl. abonnemang   53,3 52,6  

  Övrigt 1 40,3 45,6  

Summa verksamhetens intäkter   93,6  98,2  

          

Verksamhetens kostnader       

  Personal   -425,1  -412,5  

  Pension   -71,5  -58,5  

  Lokalhyra   -39,2  -38,0  

  Övrigt 2 -113,1  -121,9  

Avskrivningar 6 -19,1  -17,0  

Summa verksamhetens kostnader   -668,0  -647,9  

          

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -574,4  -549,7  

          

Medlemsavgifter 3 589,3  580,3  
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Finansiella intäkter 4 0,0  0,0  

Finansiella kostnader  4 -14,8  -15,9  

          

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER   0,1  14,7  

          

PERIODENS RESULTAT   0,1  14,7  

 

7.1.9 Balansräkning 

(mnkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar 6     

Byggnader och mark   39,6  39,8  

Maskiner och inventarier   170,7  161,5  

Summa anläggningstillgångar   210,3  201,3  

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar   12,2  17,9  

Förråd mm   3,2  2,9  

Övriga kortfristiga fordringar 7 23,3  24,2  

Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter 8 16,3  21,0  

Kortfristiga placeringar 9 339,2  503,1  

Likvida medel   319,9  158,8  

Summa omsättningstillgångar   714,1  727,9  

        

SUMMA TILLGÅNGAR   924,4  929,2  

        

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

      

       

Eget kapital 5     

Årets resultat   0,1  14,7  

Övrigt eget kapital   164,4  149,7  

Summa eget kapital   164,5  164,4  

        

Avsättningar 10-12     

Avsättningar för pensioner   501,0  486,5  

Summa avsättningar   501,0  486,5  

        

Kortfristiga skulder       
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Leverantörsskulder   40,8  56,2  

Semesterlöne- och övertidsskuld   50,2  48,3  

Övriga kortfristiga skulder 13 13,6  12,3  

Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 14 154,0  161,5  

Summa kortfristiga skulder   258,6  278,3  

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT. OCH SKULDER 924,1  929,2  

        

        

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       

(mnkr)   2019-12-31 2018-12-31 

        

Panter   Inga Inga 

        

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

10-12 51,9  52,0  

        

Övriga förpliktelser       

Leasingåtagande 15 0,0  0,0  

Avtal lokalhyror 16 154,9  191,5  

7.1.10 Kassaflödesanalys 

(mnkr)   2019  2018  

        

LÖPANDE VERKSAMHET       

Periodens resultat   0,1  14,7  

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *   33,6  16,1  

Medel från verks. före förändr. av rörelsekapital   33,7  30,8  

        

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar   11,4  -13,4  

Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager   -0,3  -0,8  

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder   -19,7  26,7  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   25,0  43,3  

        

INVESTERINGSVERKSAMHET       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -27,8  -29,6  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,0  0,1  

Kassaflöden från investeringsverksamheten   -27,8  -29,5  

      
PERIODENS KASSAFLÖDE   -2,8  13,8  

        

Likvida medel vid årets början   661,9  648,1  

Likvida medel vid periodens slut   659,1  661,9  
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Förändring likvida medel   -2,8  13,8  

 
(*) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 

  33,6  16,1  

Justering för avskrivningar   19,1  17,0  

Justering för utrangeringar   0,0  0,0  

Justering för gjorda pensionsavsättningar   14,5  -0,9  

7.1.11 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 

(2018:597). Storstockholms brandförsvar följer i allt väsentligt rekommendationerna 

från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de 

under respektive punkt.  

 

Intäkter och kostnader 

Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter 

har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  

 

Jämförelsestörande poster 

För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 

belopp samt vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.  

 

Resultat 

Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen 

beslutade riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv, daterad 2014-12-16.  

 

Materiella anläggningstillgångar  

För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 

100 tkr och en varaktighet på minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen 

upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med 

avdrag för planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.  

 

Avskrivningar  

Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad 

nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna 

avskrivningsreglerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning på maskiner och inventarier. 

 

Avskrivningstider      År  

Fastigheter    25–30  

Fordon      3–20  

Båtar       10–15  

Inventarier, maskiner, utrustning    3–18  

IT-inventarier     3–10  
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Fordringar  

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar 

som är förfallna mer än 90 dagar har skrivits ned. 
 

Pensioner  

Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all pension för 

utryckande personal, SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. Bakgrunden till 

tillämpad redovisningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad6 

erhöll förbundet ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms 

stad betalade vid överlåtelsen till förbundet det belopp som enligt regelverket (den 

lagstadgade blandmodellen) redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms stad. 

Då förbundet erhållit ersättning för det pensionsåtagande som är hänförligt till den 

personal som övertagits från Stockholms stad redovisar förbundet detta som en 

avsättning.  

 

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i före detta Södra Roslagens 

brandförsvarsförbund (SRB) för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, 

Vaxholm och Österåker administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar från 

ansvarsförbindelsen faktureras dessa kommuner. Upplysningar om 

pensionsförpliktelse lämnas i not i balansräkningen. Inga medel finns formellt avsatta 

till pensioner, utan dessa återlånas i verksamheten (del av likviditeten) till att 

finansiera investeringar utan att förbundet behöver ta upp extern finansiering.  

 

Poster inom linjen  

Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och 

ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska 

anges i direkt anslutning därtill.  

 

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen 

redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns 

pensionsåtaganden som är äldre än 1998. 

 

7.1.12 Noter 

  (mnkr)   2019  2018    

Not 1 Verksamhetens intäkter         

  Lokalhyror och arrenden   5,8  4,5    

  Konsulttjänster   18,5  18,3    

  Extern utbildning   3,9  4,0    

  Övriga intäkter   12,1  18,8    

  Summa   40,3  45,6    

            

                                                        
6 Personal stationerad i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Lidingö. 
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Not 2 Verksamhetens kostnader         

  Reparationer och underhåll*)   16,2  15,5    

  Entreprenad, köp av verksamhet   8,8  9,2    

  Bränsle, el, vatten   7,8  7,3    

  Konsulttjänster   9,0  7,8    

  Övriga kostnader   71,3  82,1    

  Summa   113,1  121,9    
            

  *) Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastighet m.m.     

            

Not 3 Medlemsavgifter         

      2019  2018    

  Danderyd   14,1  14,0    

  Lidingö   20,1  19,9    

  Solna   33,3  32,7    

  Stockholm   396,4  390,5    

  Sundbyberg   20,6  19,9    

  Täby   30,2  29,8    

  Vallentuna   19,8  19,7    

  Vaxholm   5,9  5,8    

  Värmdö   25,4  24,8    

  Österåker   23,5  23,2    

  Summa   589,3  580,3    

            

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader   2019  2018    

  Finansiella intäkter         

  Ränteintäkter Nordea   0,0  0,0    

  Summa   0,0  0,0    

            

  Finansiella kostnader         

  Ränta, KPA   14,4  15,0    

  Övriga kostnader   0,4  0,9    

  Summa   14,8  15,9    

            

Not 5 Eget kapital         

  Eget kapital*   164,5  164,4    

       Årets resultat   0,1  14,7    

       Övrigt eget kapital   164,4  149,7    
            

  *ingen avsättning till resultatutjämningsreserv har gjorts enligt direktionens beslut   

            

Not 6 Anläggningstillgångar         
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  Byggnader/anläggningar   2019  2018    

  IB anskaffningsvärde   60,0  59,0    

  Årets investeringar   1,3  1,0    

  Utrangering och avyttring     0,0    

  UB anskaffningsvärde   61,3  60,0    

            

  IB ackumulerade avskrivningar   -20,2  -18,8    

  Utrangering och avyttring     0,0    

  Årets avskrivning   -1,5  -1,4    

  UB ackumulerade avskrivningar   -21,7  -20,2    

  Summa byggnader/anläggningar   39,6  39,8    

            

  Fordon/material   2019  2018    

  IB anskaffningsvärde   344,5  340,2    

  Årets investeringar   24,9  22,3    

  
Korrigering anskaffningsvärde, enligt 
anläggningsregistret     0,0    

  Utrangering och avyttring   -13,0  -18,0    

  UB anskaffningsvärde   356,4  344,5    

            

  IB ackumulerade avskrivningar   -190,7  -193,7    

  
Korrigering ackumulerad värdeminskning, enligt 
anläggningsregistret     0,0    

  Utrangering och avyttring   13,0  17,9    

  Årets avskrivning    -15,0  -14,9    

  UB ackumulerade avskrivningar   -192,7  -190,7    

  Summa fordon/material   163,7  153,8    

            

  IT   2019  2018    

  IB anskaffningsvärde   61,2  54,9    

  Årets investeringar   1,0  6,3    

  UB anskaffningsvärde   62,2  61,2    

            

  IB ackumulerade avskrivningar   -53,5  -52,8    

  Årets avskrivning    -1,6  -0,7    

  UB ackumulerade avskrivningar   -55,1  -53,5    

  Summa IT   7,1  7,7    
            

  Summa anläggningstillgångar   210,3  201,3    

            

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar   2019  2018    

  Andra kortfrist. fordringar   13,7  11,1    
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  Ingående mervärdesskatt   9,6  13,0    

  Summa   23,3  24,2    

            

Not 8 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter   2019  2018    

  Förutbetalda kostnader   10,4  19,5    

  Upplupna intäkter   2,9  1,4    

  Övr förutbet kostn/upplup int   3,0  0,1    

  Summa   16,3  21,0    

            

Not 9 Kortfristiga placeringar   2019  2018    

  Skattekontot   339,2  503,1    

  Summa   339,2  503,1    

            

Not 10 Pensionsskuld och avsättning   2019  2018    

  Avsättning         

  Avsatt pensioner   374,0 357,7    

  Avsatt f.d. ansvarsförbindelse   29,2 33,8    

  Avsatt löneskatt   97,8 95,0    

  Summa avsättning   501,0  486,5    

            

  Ansvarsförbindelser         

  Ansvarsförbindelse (f.d. SRB *)   41,8 41,9    

  Ansvarsförbindelse löneskatt   10,1 10,1    

  Summa ansvarsförbindelser   51,9 52,0    

            

  Summa avsatt och ansvarsförbindelse   552,9  538,5    

            

  *) Ansvarsförbindelse, f.d. SRB          

  Belopp inkl. löneskatt         

  Danderyd   9,5 9,5    

  Täby   18,9 19,0    

  Vallentuna   8,6 8,6    

  Vaxholm   3,2 3,2    

  Österåker   11,7 11,7    

  Summa   51,9 52,0   

            

Not 11 Årets förändring, inklusive löneskatt         

  Summa avsättningar   14,5 -0,9    

  Summa ansvarsförbindelse   -0,1 -1,0    

            

  Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser   14,4 -1,9    
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Not 12 Pensionsförpliktelser         

  Analys pensionsskuldens förändring jan-dec 2019         

      Belopp Löneskatt 
Belopp inkl 

löneskatt 

  Avsättning pensioner, IB   391,5  95,0  486,5  

  Ränteuppräkning   5,7  1,4  7,1  

  Basbeloppsuppräkning   8,5  2,1  10,6  

  Utbetalning från avsättning   -32,9  -8,0  -40,9  

  Intjänad SAP-R   35,9  8,7  44,6  

  Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)   -5,5  -1,3  -6,8  

  Avsättning pensioner, UB   403,2  97,8  501,0  

  Summa förändring under året   11,7  2,8  14,5  

            

      Belopp Löneskatt 
Belopp inkl 

löneskatt 

  Ansvarsförbindelse för pensioner, IB   41,9  10,1  52,0  

  Utbetalning från ansvarsförbindelse   -2,3  -0,6  -2,9  

  Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)   2,2  0,5  2,7  

  Ansvarsförbindelse, UB   41,8  10,1  51,9  

  Summa förändring under året   -0,1  0,0  -0,1  

            

  Summa   445,0  108,0  552,9  

            

  Årets premie är 10 041 tkr.         

  Auktualiseringsgrad 99,0 %         

  Överskottsfond 0         

            

Not 13 Övriga kortfristiga skulder   2019  2018    

  Skatteskuld   2,7  2,3    

  Falsklarm (medlemskommuner)   0,0  0,1    

  Mervärdesskatt   4,4  3,2    

  Avdragen skatt personal   6,5  6,6    

  Fackföreningsavg och idrottsklubb     0,1    

  Summa   13,6  12,3    

            

Not 14 Upplupna kostnader och förutbet. intäkter   2019  2018    

  Upplupen löneskatt pensioner   18,7  18,9    

  Förutbetalda intäkter   14,7  13,8    
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  Förutbetalda intäkter medlemskommuner   99,6  98,2    

  Avgiftsbestämd ålderspension    17,7  17,1    

  Övr uppl kostn/förutbet int   3,3  13,5    

  Summa   154,0  161,5    

            

Not 15 Leasingsåtaganden   2019  2018    

  Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år     

  Minimileasingavgifter          

  Med förfall inom 1 år   0,0  0,0    

  Med förfall senare än 1 år men inom 5 år   0,0  0,0    

  Med förfall senare än 5 år   0,0  0,0    

  Summa   0,0  0,0    
            

  Avtal med ett värde understigande 100 tkr har klassificeras som operationella      

  även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.         

            

Not 16 Fastigheter   2019  2018    

  (avser lokaler, indexuppräknade)         

  Med förfall inom 1 år   2,9  39,9    

  Med förfall senare än 1 år men inom 5 år   122,3  110,4    

  Med förfall senare än 5 år   29,7  41,2    

  Summa   154,9  191,5    

7.1.13 Förväntad utveckling 

De kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av den demografiska 

utvecklingen. Fram till 2030 bedömer SCB att antalet äldre kommer att öka kraftigt 

samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att öka i alls samma takt. Det 

kommer att påverka utvecklingen av skatteintäkter och tillgången till personal. Det 

ställer i sin tur krav på prioritering, effektivisering och utveckling av verksamheter och 

arbetssätt i kommunerna. Det gäller även räddningstjänsten, som är en viktig del av 

den kommunala verksamheten.  

 

Det finns också många omvärldsfaktorer som påverkar räddningstjänsten. Även om 

den traditionella verksamheten, att reaktivt rycka ut och snabbt vara på plats när en 

olycka har skett, fortsatt kommer att vara en viktig grund i uppdraget kommer även 

kraven på att arbeta mer förebyggande och långsiktigt att öka. Att komma in tidigare 

och arbeta förebyggande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet kommer att bli 

viktigare för att kunna möta en mer komplex tillvaro med förtätning av städer, 

klimatförändringar och demografiska utmaningar. Det innebär att räddningstjänsten 

kommer att behöva möta nya utmaningar samtidigt som förmågan till akuta 

räddningsinsatser behöver bevaras.  
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Storstockholms brandförsvars operativa insatsorganisation har i grunden varit 

konstant sedan förbundsbildningen 2009. Förändringar i samhället och av riskbilden 

har balanserats med ett mer effektivt resursutnyttjande samt i några fall genom direkta 

omdisponeringar av resurser och kompetenser. Till exempel tillskapades två rörliga 

taktiska räddningsenheter som genom en effektivare personalplanering enklare (och 

därigenom kostnadseffektivare) frigör stationerna för övning och utbildning. I några 

fall har omfattande satsningar behövt ske för att hantera nya utmaningar, varav den 

viktigaste måste anses vara utvecklingen av taktiskt agerande vid en terrorattack, PDV 

(pågående dödligt våld).  

 

Det ökade antalet insatser under tiden, från knappt 10 000 insatser vid 

förbundsbildningen till idag cirka 12 000 insatser, har även kunnat hanteras genom ett 

långtgående samarbete inom Räddningsregion Mitt.  

 

Den operativa insatsförmågan dimensioneras och normeras praktiskt av ett antal 

faktorer. Riskbilden, det vill säga vilka typer av risker som den operativa 

insatsförmågan ska möta i det geografiska ansvarsområdet, utgör grunden för en 

svensk räddningstjänst. Utöver riskbilden påverkas insatsförmågan direkt av 

lagstiftning, prioriteringar samt avvägningar mellan effekt och kostnad. Vidare 

påverkas den operativa insatsverksamheten av avtal på arbetsmarknaden, föreskrifter 

och bestämmelser, exempelvis inom området arbetsmiljö. 

 
Under 2020 kommer vi att återuppta arbetet med att uppdatera handlingsprogrammet 

där vi slår fast prioriteringarna för verksamheten 2021–2023. Handlingsprogrammets 

inriktningar styr och vägleder vårt arbete och vårt mål är att skapa säkerhet och 

trygghet för de som bor och vistas i våra medlemskommuner. Handlingsprogrammet 

ska vara utformat på så sätt att det ska vara tydligt vilken förmåga vi har att hantera de 

risker som finns i samhället, där vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och 

andra olyckor inträffar. Handlingsprogrammet ska vara i ekonomisk balans. Vi ska vara 

en framåtsträvande och vidsynt organisation som fortsatt ska placera Storstockholms 

brandförsvar på framkant i räddningstjänstsverige. 
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7.2 Statistik räddningsinsatser och andra uppdrag 

Nedan redovisas det totala antalet larm SSBF larmats till de senaste tre åren samt 

några av de vanligaste insatstyperna. Därefter redovisas motsvarande statistik per 

medlemskommun. 

 

Räddningsinsatser och andra uppdrag 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 6 5 9 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 10 900 11 547 11 410 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 707 701 675 

Automatiska brandlarm 3 753 4 045 3 580 

Trafikolyckor 802 787 866 

Hjärtstoppslarm 853 919 937 

Självmord/försök 1 179 151 215 

- varav trafikolyckor med avsikt 33 37 50 

Anlagda bränder 698 669 908 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 132 114 158 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 566 555 750 
 
Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 59 52 69 

- varav anlagda 34 22 44 

Skola 44 39 50 

- varav anlagda 25 16 31 

Förskola 13 13 18 

- varav anlagda 8 3 12 

Fritidsgård 2 0 1 

- varav anlagda 1 0 1 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt 
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Räddningsinsatser och andra uppdrag, Danderyd 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 262 276 273 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 18 12 6 

Automatiska brandlarm  125 140 114 

Trafikolyckor 13 20 17 

Hjärtstoppslarm 17 15 20 

Självmord/försök 1  3 5 2 

- varav trafikolyckor med avsikt 0 3 0 

Anlagda bränder 10 17 31 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 4 1 1 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 6 17 30 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 1 3 1 

- varav anlagda 1 2 1 

Skola 1 2 1 

- varav anlagda 1 1 1 

Förskola 0 1 0 

- varav anlagda 0 1 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

 
Räddningsinsatser och andra uppdrag, Lidingö 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 1 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 280 292 270 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 25 17 20 

Automatiska brandlarm  75 96 84 

Trafikolyckor 21 18 13 

Hjärtstoppslarm 32 31 27 

Självmord/försök 1  4 2 4 

- varav trafikolyckor med avsikt 0 1 0 

Anlagda bränder 9 7 14 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 2 6 6 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 7 6 8 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 1 1 4 

- varav anlagda 1 0 3 

Skola 1 1 4 

- varav anlagda 1 0 3 

Förskola 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt 
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Räddningsinsatser och andra uppdrag, Solna 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 2 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 703 744 730 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 56 57 47 

Automatiska brandlarm  301 331 339 

Trafikolyckor 63 50 47 

Hjärtstoppslarm 50 52 48 

Självmord/försök 1  10 3 10 

- varav trafikolyckor med avsikt 1 2 2 

Anlagda bränder 33 23 28 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 5 7 7 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 28 19 21 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 3 2 2 

- varav anlagda 1 0 1 

Skola 3 2 2 

- varav anlagda 1 0 1 

Förskola 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

 

Räddningsinsatser och andra uppdrag, Stockholm 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 5 2 5 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 7 362 7 683 7 559 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 427 433 447 

Automatiska brandlarm  2 640 2 850 2 465 

Trafikolyckor 468 440 509 

Hjärtstoppslarm 605 649 678 

Självmord/försök 1  136 108 158 

- varav trafikolyckor med avsikt 26 21 37 

Anlagda bränder 510 473 614 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 102 127 124 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 408 390 490 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 36 30 41 

- varav anlagda 25 10 32 

Skola 25 21 28 

- varav anlagda 17 6 21 

Förskola 10 9 12 

- varav anlagda 7 4 10 

Fritidsgård 1 0 1 

- varav anlagda 1 0 1 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt 
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Räddningsinsatser och andra uppdrag, 
Sundbyberg 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 2 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 318 330 313 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 21 26 22 

Automatiska brandlarm  114 123 83 

Trafikolyckor 13 17 11 

Hjärtstoppslarm 34 29 35 

Självmord/försök 1  5 8 1 

- varav trafikolyckor med avsikt 3 1 1 

Anlagda bränder 32 27 23 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 6 1 1 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 26 17 22 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 2 3 1 

- varav anlagda 1 1 0 

Skola 1 3 1 

- varav anlagda 1 1 0 

Förskola 1 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

 

 Räddningsinsatser och andra uppdrag, Täby 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 1 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 526 493 573 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 15 30 24 

Automatiska brandlarm  220 191 208 

Trafikolyckor 44 46 62 

Hjärtstoppslarm 42 43 42 

Självmord/försök 1  4 9 10 

- varav trafikolyckor med avsikt 2 4 3 

Anlagda bränder 45 27 57 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 5 5 5 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 40 22 52 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 3 3 6 

- varav anlagda 2 2 3 

Skola 2 2 3 

- varav anlagda 1 2 2 

Förskola 1 1 3 

- varav anlagda 1 0 1 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt. 
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Räddningsinsatser och andra uppdrag, Vallentuna 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 1 0 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 261 283 267 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 19 7 17 

Automatiska brandlarm  63 88 62 

Trafikolyckor 42 38 40 

Hjärtstoppslarm 17 19 27 

Självmord/försök 1  3 3 5 

- varav trafikolyckor med avsikt 0 1 1 

Anlagda bränder 18 20 34 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 3 2 2 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 15 18 32 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 3 1 0 

- varav anlagda 2 1 0 

Skola 2 1 0 

- varav anlagda 2 1 0 

Förskola 1 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

 

 Räddningsinsatser och andra uppdrag, Vaxholm 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 75 95 72 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 1 3 1 

Automatiska brandlarm  28 22 16 

Trafikolyckor 6 5 8 

Hjärtstoppslarm 3 6 4 

Självmord/försök 1  0 0 1 

- varav trafikolyckor med avsikt  0 0 

Anlagda bränder 3 2 2 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 1 1 1 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 2 2 1 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 1 0 1 

- varav anlagda 0 0 0 

Skola 1 0 1 

- varav anlagda 0 0 0 

Förskola 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt. 
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Räddningsinsatser och andra uppdrag, Värmdö 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 396 405 445 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 22 25 18 

Automatiska brandlarm  86 92 95 

Trafikolyckor 45 44 46 

Hjärtstoppslarm 23 32 20 

Självmord/försök 1  4 0 5 

- varav trafikolyckor med avsikt 0 0 3 

Anlagda bränder 20 30 37 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 1 2 2 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 19 28 35 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 1 3 2 

- varav anlagda 0 3 2 

Skola 1 2 1 

- varav anlagda 0 2 1 

Förskola 0 1 1 

- varav anlagda 0 1 1 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

 

 Räddningsinsatser och andra uppdrag, Österåker 2019 2018 2017 

Omkomna vid brand 0 0 0 

Antal larm - räddningsinsatser och andra uppdrag 321 352 363 

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 22 17 17 

Automatiska brandlarm  77 68 65 

Trafikolyckor 39 38 47 

Hjärtstoppslarm 24 25 22 

Självmord/försök 1  3 6 3 

- varav trafikolyckor med avsikt 0 2 1 

Anlagda bränder 26 34 53 

- varav brand eller brandtillbud i byggnad 3 4 4 

- varav brand eller brandtillbud Ej i byggnad 23 30 49 

Skolbränder (Skola, Förskola och Fritidsgård) 1 2 3 

- varav anlagda 0 2 1 

Skola 1 2 3 

- varav anlagda 0 2 1 

Förskola 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 

Fritidsgård 0 0 0 

- varav anlagda 0 0 0 
 

1 Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt. 
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7.3 Anskaffningar inom investeringsbudget (Bilaga) 

Enligt delegationsordning för SSBF ska inom området ”Inköp och upphandling” 

beställningar/avrop överstigande 300 000 SEK anmälas till förbundsdirektionen. 

 

Under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 har nedanstående anskaffning inom 

investeringsbudget gjorts. 
Typ av anskaffning Leverantör Leveransmånad Belopp (Tkr) 

 
Träningsutrustning  

 Crosstrainers 

 Styrketräning  

 Löpband 

 
 
Fitness Brands 
Sweden AB 

April 

 
 
 

616 

 
Två överbyggnader till 
släck/räddningsfordon 

 
Autokaross Rescue 
Systems i Floby AB 
 

 
April och maj 

 
6 903 

 
Två chassin till 
släck/räddningsfordon 
 

 
Autokaross Rescue 
Systems i Floby AB 

 
December 
 

 
2 740 

 
Lastväxlarfordon 
 

 
Autokaross Rescue 
Systems i Floby AB 
 

 
December 

 
2 515 

 
Lastväxlartank 

 
Sala Brand AB 
 

 
December 

 
1 388 

 

 
Kompressor  
 

 
Rentab AB 

 
December 

 
325 

 
Höjdfordon 
 

 
Sala Brand AB 

 
December 

 
6 903 

 
Chassi till höjdfordon 
 

 
Sala Brand AB 

 
November 

 
1 459 

 
Ny fjärrvärme Täby brandstation 
 

 
Täby kommun 

 
December 

 
1 275 

 
Rakelutrustning 
 

 
Swedish Radio Supply 
AB 
 

 
Juli 

 
203 

 
IT-applikation sotning (ej 
färdigställd, upparbetat) 
 

 
Digpro Solutions 

 
September – 
december  

 
64 

 
8 Stationsbilar 
 

 
Hedin Mölndal Bil 

 
December 

 
2 037 

 
Larm och kameraövervakning 
 

 
Telehantering I 
Stockholm AB 

 
Löpande under 
året 
 

 
1 064 

 
Transportfordon 
 

 
Mobility Motors AB 

 
Juli 

 
331 
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7.4 Internkontroll 

Direktionen fastställde under våren 2019 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar 

tillfredsställande inom direktionens ansvarsområde. I samband med årsredovisningen avrapporteras det arbete som bedrivits 

under året utifrån fastställd internkontrollplan. Internkontroll har genomförts utifrån uppsatt plan och redovisas i tabellen nedan. 

I den mån kontrollen uppvisat avvikelse kommer arbete med att säkerställa god intern kontroll att ske 2020.  

 

Kontrollområde Risk Kontroll/Aktivitet Slutsats 

Implementering av ny 
personuppgiftslagstiftning GDPR i 
organisationen 

Förberedelse och genomförande av 
utbildning hinner inte genomföras av 
ordinarie personal. På sikt kan vi bli ålagda 
vite. 

Upprätta en prioriteringslista 
Anlita konsulthjälp 
Införskaffa webbaserat verktyg inkl. 
webbutbildning 

Aktiviteterna har genomförts. Ett 
informationssäkerhetsföretag är anlitat. 
Regelbundna uppföljningsmöten med externt 
dataskyddsombud. Internutbildning för 
ledningsgrupp och chefer. Webbaserat verktyg 
införskaffat och några medarbetare har testat 
webbutbildningen. 

Inrapportering Händelserapporter Kunskap om händelser, korrekt statistik 
och offentlig information saknas om 
händelserapporterna inte skapas inom 60 
dagar.  

Stickprov  
Månadsvisa kontroller på stationerna 
 

Enhetscheferna har genom månadsvisa 
kontroller säkerställt att ingen rapport blivit 
liggande mer än 60 dagar.  
Stationernas superanvändare kontinuerligt 
arbetat med att kontrollera och påminna om att 
skapa de rapporter som inte varit hanterade. 
Vid avdelningens ledningsgruppsmöten har vi 
kontinuerligt gått igenom läget samt vid behov 
vidtagit åtgärder. 

Frånvarorapportering 
operativ personal 
 

Krav på frånvaroregistrering i två separata 
system medför risk för felaktig 
löneutbetalning, statistik och uppföljning. 
Medarbetare fyller i på ett ställe men 
glömmer det andra, vid attest kontrolleras 
endast ett system. 
Semesterskulden ökar. 

Månadsvisa kontroller på stationerna 
Upprepad information till godkännare och 
attestanter om vikten av att kontrollera i 
båda systemen. 
 

Under året har enhetscheferna genomfört 
stickprov och i förekommande fall påtalat 
brister så att dessa har kunnat rättas till. 
Under januari 2020 kommer vi, likt tidigare år, 
att gå igenom hela 2019 års rapporteringar och 
jämföra med personalplaneringssystemet 
Daedalos. 
Via enhetscheferna har information gått ut till 
samtliga attestanter om vikten av att, i 
samband med attestering, jämföra uppgifterna i 
lönehanteringssystemet mot uppgifterna i 
Daedalos. 
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Sotnings-och brandskyddskontroll 
(revison EY) 

Förbundsdirektör och direktion har ej 
ändamålsenlig insyn i de verksamheter 
som bedrivs av externa parter. 

Upprätta ett centralt register (som 
behandlas i Program för uppföljning, bilaga 
till HP 2016-2019) för rökkanaler som 
omfattas av krav på brandskyddskontroll. 
 

En digital plattform kommer lanseras under 
2020 för att säkerställa registerinnehåll och 
tillförlitlig uppföljning. Den digitala plattformen 
kommer implementeras hos entreprenörerna i 
anslutning till att sotningstjänster upphandlas 
och nya avtal tecknas. 

Säkerställa att 
upphandlingsprocessen och 
gällande lagkrav följs i samtliga 
fall av upphandling av varor och 
tjänster  
(revison EY)  

Kunskapen om vad som avses/är nyttan 
med LOU inte är tillräckligt känd i 
organisationen. Eventuell överklagan från 
leverantör på grund av okunskapen skadar 
SSBFs förtroende samt ger en negativ 
ekonomisk påverkan. 

Ta fram riktade ”utbildningspaket” för såväl 
nyanställda som för medarbetare med 
förändrade arbetsuppgifter samt 
repetitionsutbildningar. Löpande 
information. 

Utbildningspaket inom områdena ekonomi och 
inköp är framtagna. Under året har två 
utbildningar genomförts med brandmästare 
och brandförmän. Uppdatering av rutin 
”Ansvarsfördelning och regler vid inköp och 
upphandling i SSBF” fastställd av FD 2019-04-
15. 

Delegation för räddningsledare Listan med personer som kan inneha 
räddningsledardelegation uppdateras inte. 
Personer som saknar delegation fattar 
beslut enligt LSO som de egentligen inte 
har behörighet till. 

Regelbundna uppföljningar av 
delegationslista. 

Under året har regelbundna uppföljningar 
gjorts i enlighet med plan. 

Analys av förbundets totala 
pensionsåtagande 

Varierande och oförutsägbara kostnader 
för pensioner över åren vilket har negativ 
inverkan på driftbudgeten. 

Analysera personalsammansättningen och 
kontrollera att samtliga är korrekt 
registrerade hos KPA samt säkerställa 
riktigheten i KPAs prognoser. 

Genomgång och analys av all inrapportering 
från lönesystemet till KPA via extern part har 
genomförts, uppkomna brister har korrigerats. 
Prognoserna från KPA har under året innefattat 
stora felaktigheter och förbundet kommer 
under 2020 att se över möjligheten till 
kompletterande analyser samt upprätta egna 
beräkningsunderlag som jämförelse mot KPA.  
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Om redovisningen
Detta är Roslagsvattens andra hållbarhetsrapport och den första som är integrerad  
med årsredovisningen. Vårt hållbarhetsarbete är fortfarande i sin linda, men vi arbetar  
hela tiden med förbättringar – små steg i taget

Vi har valt att göra den så enkel som möjligt för att våra invånare, kunder och andra 
intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi arbetar och samtidigt se hur vi har 
förvaltat de taxor som har kommit in. Tack för att du vill lära dig mer om oss. Och du vet  
väl att vi alltid finns tillgängliga om du skulle ha frågor? 

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 
Roslagsvatten AB Org nr 556142-2394. Styrelsen avger följande årsredovisning och 
 koncernredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Roslagsvattens styrelse 2019
Michaela Fletcher styrelsens ordförande Österåker, Adam Reuterskiöld vice ordförande 
Ekerö, Reynoldh Furustrand ledamot Österåker, Malin Forsbrand ledamot Vaxholm,  
Peter Evansson ledamot 2019–2021 Knivsta, Klas Bergström ledamot 2021–2023 Knivsta, 
Parisa Liljestrand ledamot Vallentuna, Bror Jansson suppleant Österåker, Lars Lindgren 
suppleant Vaxholm, Staffan Ljung suppleant Knivsta, Per-Everth Staff suppleant Vallentuna, 
Hanna Svensson suppleant Ekerö, Jan Winberg lekmannarevisor Österåker, Anders 
Haglund lekmannarevisor Vaxholm, Erik Weiman lekmannarevisor Knivsta, Claes-Robert 
von Post lekmannarevisor Vallentuna, Bertil Olin lekmannarevisorssuppleant Österåker, 
Tommy Nee lekmannarevisorssuppleant Vaxholm, Birger Eriksson lekmannarevisors-
suppleant Knivsta, Ulf Nordlinder lekmannarevisorssuppleant Vallentuna, Jan Olsson 
lekmannarevisor Ekerö, Roger Fransson lekmannarevisorssuppleant Ekerö.
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Innehåll

Det här är Roslagsvatten
Roslagsvatten bildades 1989 i Österåkers kommun och blev därmed Sveriges allra första 
kommunägda VA-bolag. När Vaxholms stad 1994 köpte en andel i Roslagsvatten, kom fler 
kommuner att följa exemplet. Ur det kommunägda VA-bolaget bildades den banbrytande 
Roslagsvattenmodellen, med Roslagsvatten som moderbolag och kommunerna som 
dotterbolag. Vår affärsmodell gör att vi är partner med de kommuner som anlitar oss,  
inte endast en leverantör. Idag är vi verksamma i Österåkers kommun, Vaxholms stad, 
Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö kommun.

I Österåker och Vaxholm tar vi även hand om avfallet och driver återvinningscentralerna.  
I Ekerö sköter vi fakturering av avfallstjänster. För Täbys och Danderyds räkning har vi skött 
fakturering av vatten och avloppstjänster, samtidigt som vi hanterar kundfrågor kring 
fakturering och taxor. Danderyd har sedan slutet av 2019 valt en annan leverantör men har 
fortsatt kvar sin ägarandel i Roslagsvatten. Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar 
och sund samhällsutveckling. I den snabbt växande region vi verkar inom, är det viktigt att 
grundläggande infrastruktur med vatten, avloppsrening och avfallshantering fungerar 
löpande och successivt, med hänsyn till naturen omkring oss och människorna som bor här.

Under året 2019 har våra cirka 140 medarbetare på Roslagsvatten försett 130 000 
människor med friskt, gott och säkert dricksvatten. De har även sett till att avfallet har 
blivit hämtat hos drygt 29 000 abonnenter. 

Affärsmodell 4
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Väsentlighetsanalys 9
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Mål  16 
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Avloppsvatten

Slam

Kr
an

va
tte

n 195 mil vatten- & avloppsledningar

Mälaren & Östersjön

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

Energiåtervinning
Ur matavfall utvinns biogas. 
Under 2019 samlade vi in 

 1 883 ton matavfall.

Vattenleverantörer
Vi köper dricksvatten från Norrvatten 
samt Stocholm Vatten och Avfall.

Deponi
Avfall som inte kan 
återvinnas bränns 
och grävs ned.

Materialåtervinning
Material som kan bli nya 
produkter.

Näringsåtervinning
Ur slam och matavfall 
utvinns biogödsel som 
används till jordbruk.

Över 150 liter rent 
kranvatten per  
person och dygn.

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

Återbruk
Produkter som kan 
återanvändas.

Avlopp
I våra avloppsledningar 
passerar vatten från 
cirka 130 000 personer, 
industrier och företag.

Avfall

Slam från 9000 abonnenter 
körs till reningsverk.

260 liter avlopps-
vatten renas per 
person och dygn.

Reningsverk
Efter rening på något av våra 25 
reningsverk, släpps vattnet tillbaka 
ut i Mälaren och Östersjön. 
Dessutom återför vi Revaq-
certifierat slam till 
jordbruksmark.

Vattenverk

Dag-
vatten

Det tar ca 12 timmar 
att rena vattnet!

Affärsmodell
Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling. I den 
snabbt växande region vi verkar inom, är det viktigt att grundläggande infrastruktur 
med vatten, avloppsrening och avfallshantering fungerar löpande och utvecklas 
successivt, med hänsyn till naturen omkring oss och människorna som bor här. 
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2019 i korthet

• Under året genomfördes en större organisationsförändring i syfte att möta  
morgondagens behov. Roslagsvatten kommer att utöka antalet anställda med  
cirka 15 nya tjänster, i vilken flertalet rekryteringar går till vår huvudprocess 
VA-försörjning. 

• Fler än någonsin matavfallssorterar i Vaxholms stad och Österåker kommun  
– ett viktigt steg mot att stärka kretsloppet och öka utfallet från samtligt avfall.  

• Vårt Revaq-certifierade slam på Blynäs reningsverk fick pris för årets torraste slam, 
något vi är mycket stolta över. 

• Ett av avfallverksamhetens viktigaste mål är att minska den totala mängden av 
hushållsavfall som uppkommer i kommunerna. Preliminär statistik visar på en 
positiv trend inom detta mål under året. Avfallsmängderna för mat- och restavfall 
har minskat trots att befolkningsmängden har ökat. 

• För att minska risken för störningar på dricksvattenkvaliteten har en vattenkiosk 
installerats i Åkersberga, där företag kan fylla tankar med vatten. På så sätt minskar 
vi användandet av många olika brandposter ute på nätet vilket kan medföra 
 störningar. Detta är den första som Roslagsvatten installerat. 

• Under året medverkade Roslagsvatten, under ledning av Norrvatten, i arbetet 
med att ta fram ”Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning”, vilken har godkänts 
av  majoriteten av Roslagsvattens ägarkommuner under 2019. Fler kommuner 
 kommer att besluta om den under 2020.  

• Inriktningen för den tidigare förstudien av framtida avloppsrening för Österåkers  
kommun samt Vaxholms stad ändrade riktning till att bli mer utredande utifrån  
tre perspektiv: en eventuell anslutning till Käppala, utredning av eventuell 
 utbyggnad av Margretelunds reningsverk och slutligen en utredning för ett 
 framtida och helt nytt reningsverk på Täljö i Österåkers kommun.   

• I Knivsta pågår utredning om alternativ för att klara framtida utbyggnaden när  
det gäller avloppskapaciteten. Under 2019 har två parallella arbeten pågått,  
det ena innebär en lokal utbyggnad och det andra en överföring till Käppala.

5

20
19

 i 
ko

rt
he

t

216



Vd-ord: Början på något nytt
Som nytillträdd vd på Roslagsvatten har mina första månader på plats inneburit en 
tid av lärdom och kunskapsinsamling, med  tålmodiga kollegor som besvarat alla 
mina frågor. Dessa lärdomar har legat till grund för en ny vision, nya mål och en ny 
organisation. Vi har påbörjat en resa – en resa som vi kallar för Roslagsvatten 2.0 
och som ska ta oss till att bli topp fem bästa VA- och avfallsbolaget i Sverige. 

ARBETET MED ATT JUSTERA ORGANISATIONEN påbörjades under hösten och 
kommer att fortsätta under följande år. Min förhoppning är att vi med denna nya 
 organisation ska få en helt ny insikt i hur vårt arbete ska bedrivas för att möta våra 
 kunders behov – både ägarkommuner liksom slutkund. Målet är att vår nya vision  
”Vi möjliggör hållbara samhällen” ska genomsyra vår verksamhet och att vi till sammans 
med våra kunder bidrar till att det kretslopp som har tjänat oss i miljoner år, kan 
fortsätta att göra sitt jobb. Vi har ett viktigt uppdrag i detta. Att samla all den kunskap 
som finns i vår omvärld och sedan omsätta den kunskapen till ett lokalt perspektiv och 
sedan involvera våra kunder och hur de kan vara en del av en lösning är en utmaning 
och en möjlighet. 

2019 har inneburit flertalet händelser, som ställt vår kompetens på sin spets 
men också visat var vi har utmaningar som vi måste adressera. Under årets första 
 kvartal  stängdes vattnet av för samtliga invånare i Knivsta, som är kopplade till det 
 kommunala VA- nätet, då Norrvattens huvudvattenledning sprungit läck. En insats 
som vi i gott sam arbete med kommunen och Norrvatten rodde i hamn och som varit 
en  viktig  erfarenhet för vårt fortsatta arbete att säkra dricksvattenförsörjningen för 
våra  kommuner. Fler än någonsin matavfallssorterar då vi ökat antalet fastighets ägare 
som erbjuds  möjligheten i våra två kommuner Österåker och Vaxholm samtidigt 
som  arbetet med att se över och förbättra våra två återvinningscentraler Eriksö och 
 Brännbacken pågår. 

Efter en större bräddning i Sätterfjärden i Åkersberga, har vi sett över våra rutiner. 
Framför allt, har vi påbörjat det stora arbetet med att ytterligare digitalisera våra system 
på pumpstationer och reningsverk, allt för att säkerställa en säker drift och leverans  
av avloppsrening. 

Matavfallssorteringen och bräddningen i Sätterfjärden visar på hur vi på Roslagsvatten 
påverkar vår omgivning och vilka konsekvenser det får - bra som dåliga. Jag är stolt över 
hur mitt team på cirka 140 kompetenta och nyfikna kollegor dedikerat arbetar för att 
minska påverkan på miljö och klimat, parallellt med arbetet för att öka vår påverkan 
där vi kan vända en negativ konsekvens till en positiv sådan. Och vi behöver bli fler för 
att möta morgondagens utmaningar. Därför påbörjade vi en rejäl rekryteringsresa och 
stärker upp teamet med ytterligare femton kollegor.
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"Vi har påbörjat  
en resa – en resa  
som vi kallar för 

 Roslagsvatten 2.0  
och som ska ta oss  
till att bli topp fem  

bästa VA- och  
avfallsbolaget  

i Sverige." 

Du håller just nu i 2019 års hållbarhetsrapport och årsredovisning – en redovisning i 
vilken vi redovisar mycket av det vi gjort. Samtidigt är det mycket som återstår för att 
vi ska uppnå vår nya vision. Det kommer att bli en spännande resa för oss, men också 
för våra ägarkommuner och våra kunder. För det är vi tillsammans med våra kunder 
och ägare som vi möjliggör hållbara samhällen och som vi kan få till en förändring och 
skapa goda förutsättningar för vårt kretslopp till gagn för våra framtida generationer.  
Vi gör det för våra barnbarns skull. Helt enkelt.

Christian Wiklund
Vd Roslagsvatten AB
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SÅ LYDER ROSLAGSVATTENS NYA VISION. För det är ju så, att vi i Sverige ser att 
avfallshantering och VA-försörjning är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle. 
Att Roslagsvatten nu antagit en ny vision, visar hur företaget tar ytterligare kliv för att 
verka för att vi även imorgon kan njuta av en av världens vackraste miljöer. 

Varje strategi och aktivitet ska vägas mot hur vi kan minimera vår negativa  konsekvens 
på miljön och samtidigt säkerställa att vi följer lagar och krav. Och det skapas nya 
 förutsättningar varje år och nya utmaningar uppkommer. Men vi har även som 
 invånare och kunder ett gemensamt ansvar att göra det vi kan lokalt, för att minimera 
vår  påverkan globalt. 

Matavfallssortera! 
Ta chansen att matavfallssortera om du erbjuds det! – ditt matavfall får nytt liv som 
biogas, som i sin tur driver bland annat bussar.

Släng rätt saker i toaletten! 
– Avloppsreningen blir mer effektiv och kräver mindre energi om vi bara slänger 
 toalettpapper i toaletten och avhåller oss från pappersnäsdukar, Plackers och tops.

Återvinn mera! 
– Dina gamla och trasiga saker får nytt liv i nya skepnader.

Gör ett informerat val! 
– När du handlar kan du välja bort ämnen som är skadliga för miljön,  
till exempel välja träningskläder som inte innehåller silver.

Var sparsam med vattnet! 
– Jag måste ibland påminna mig själv att det faktiskt är dricksvatten som vi spolar ned 
i toaletten och vattnar våra trädgårdar med. Utifrån det perspektivet bör vi vara mer 
varsamma med vårt dricksvatten, som ju  
trots allt är ett livsmedel.

Det är några få men enkla saker som vi  
tillsammans kan ha i åtanke för att bistå  
Roslagsvatten i deras uppdrag. Och det  
är i vardagen vi kan göra skillnad, du och  
jag. Det är med tillförsikt som jag ser på  
framtiden. För Roslagsvatten tillsammans  
med övriga VA- och avfallsbolag i Sverige,  
visar vägen till ett hållbart samhälle.    
Tillsammans med dem kan vi möjliggöra  
hållbara samhällen. 

Michaela Fletcher
Ordförande Roslagsvatten AB

Ordförandeord
Roslagsvatten möjliggör hållbara samhällen
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Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen utgör ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet.  
Här identifierar vi de viktigaste och mest kritiska områdena. 

Våra kunders hälsa och säkerhet
Vi distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten till cirka 130 000 personer, 
industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och Storstockholm. Större 
delen av det vatten vi renar, släpper vi tillbaka ut i Mälaren och Östersjön. Huvuddelen 
av dricksvattnet kommer från Norrvattens vattenverk i Görväln. De kommuner som 
får sitt vatten därifrån är: Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta. 

Egen produktion av dricksvatten sker vid Vifärna i Ekerö och vid två verk i Knivsta  
– Vassunda samt Lagga. Medan det kommunala dricksvattnet i Ekerö kommun 
 kommer från Stockholm Vatten och Avfall. 

Vår förmåga att hantera risker knutna till rening och distribution av dricksvatten är 
av stor betydelse för våra kunders hälsa och säkerhet. Rening och återföring av vatten 
innebär risker knutna till hantering av kemikalier,  bristande processer eller system. 
Utsläppen av renat avloppsvatten måste ske på ett säkert och regelmässigt sätt, eftersom 
hanteringen påverkar både kunder och övriga boende kring de aktuella vattenområdena. 

Korrekt och säker insamling och hantering av avfall är av kritisk betydelse för våra  
kunder, men även för de medarbetare som utför jobbet. Konstruktioner och arbets- 
moment som kan utgöra risker för skada på person eller egendom, ska systematiskt 
identifieras och åtgärdas.

Under 2019 installerade vi en vattenkiosk i Österåkers kommun. Tidigare har verk-
samheter i kommunen fyllt vatten från brandposter, vilket har fört med sig störningar i 
dricksvattennätet som exempelvis missfärgat vatten. I och med installationen av vatten-
kiosken har verksamheterna nu tillgång till vatten utan risk för påverkad vattenkvalitet, 
en kontrollerad metod för betalning som positiv påföljd. Installationer av ytterligare 
vattenkiosker kommer att genomföras i våra övriga kommuner under 2020, samtidigt 
som arbetet med att låsa befintliga brandposter pågår.

Gamla ledningar släpper ibland ifrån sig rost som missfärgar vattnet. Dricksvatten-
kvaliteten påverkas inte mer än så, men under året har invånare i Ekerö kommun varit 
drabbade. För att undvika att detta händer igen har vi tagit fram ett spolschema för att 
komma tillrätta med problemet. 

Grundvattennivån var låg under 2019 och hushåll med egen brunn riskerade att bli  
påverkade, därför upprättade vi tappställen i samarbete med våra kommuner. Med 
hjälp av tappställena kunde vi tillsammans med kommunerna tillgodose invånarnas 
behov av tjänligt dricksvatten.
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Regelefterlevnad och miljölagar
Våra villkor för reningsverken finns preciserade i tillståndsbeslut. Möjligheten att  
klara dessa beror på anläggningarnas belastning, både vad gäller kvalitet och kvantitet.
Status och funktion på anläggningarna är också avgörande, vilket ställer stora krav  
på ett systematiskt underhållsarbete och ett riskbaserat arbetssätt. Avgörande är också 
strömförsörjningen, där vi i vissa fall har möjlighet att försörja hela eller delar av  
anläggningen med reservkraft och i andra fall är helt beroende av ström från nätet.

Vår förmåga att i framtiden hantera striktare lagstiftning ställer krav på vår planering,
våra anläggningar, vår utbildning, våra interna processer och val av exempelvis
tekniska lösningar.

Risker för att inte klara regelefterlevnad kan också utgöras av ökad nederbörd och  
höjda havsvattennivåer, som ställer krav på tillräcklig kapacitet i såväl ledningsnät, 
pump stationer och verk. Det innebär att vi behöver ta hänsyn till klimatpåverkan  
när vi projekterar nya områden, liksom när vi underhåller befintliga anläggningar.

Märkning av produkter och tjänster
Vår produkt vatten, ska vara säker och i förekommande fall tillhandahållas med nödvän-
dig information för säker användning och för att förebygga skador på person eller miljö. 

Dricksvatten är det livsmedel som har högst kontroll, där livsmedelsverket ställer höga 
krav baserade på EU-direktiv. Vi mäter och rapporterar löpande kvaliteten på vårt 
vatten, både vid vattenverket och ute hos den som använder det, avseende  exempelvis 
hårdhet, pH-värde, fluor och mikroorganismer. Eftersom vi är en stor leverantör av 
vatten till livsmedelsbranschen, exempelvis bryggerier, är detta väsentlig information  
i deras verksamhet. 

Användarna av våra tjänster, både inom VA och avfall, ska ha tydlig tillgång till korrekt 
information och snabbt få svar på eventuella frågor. Agerar den enskilde baserat på fel-
aktig eller bristande information uppstår risk för skador på miljön, för våra medarbetare 
i samband med exempelvis insamling, och på våra system om exempelvis kemikalier 
hälls ut i avloppet. Vi använder och utvecklar våra digitala kanaler så att kunderna får 
snabb och korrekt information om störningar i våra leveranser av VA- och avfallstjänster.

Både Knivsta och Ekebyhovs reningsverk är Revaq-certifierade, vilket innebär att
slammet uppfyller de krav som följer av regelverket och därmed kan återföras till
produktiv odlingsmark. Ett viktigt bidrag till ett fungerande kretslopp. Revaq är ett 
certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa 
en hållbar återföring av växtnäring, samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen 
innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat uppströmsarbete, arbetar 
med ständiga förbättringar och transparens.

Anti-korruption
Som aktör i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet förvaltar vi ett viktigt 
förtroendekapital som leverantör, arbetsgivare och betydande upphandlare av varor  
och tjänster. Vid upphandling och i relation till våra många leverantörer uppstår en 
generell risk för korruption och oegentligheter. Därför är ett viktigt mål för oss att  
vår gemensamma arbetsmiljö ska vara god och fri från diskriminering och korruption  
i alla former. 
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Våra policys och riktlinjer ska med stöd av utbildningar och skyddade genom kontroller 
och uppföljningar skapa grund för en god och trygg arbetsmiljö. Vår verksamhet vid 
installationer och nybyggnationer kan ha en stor påverkan på  boende och omvärld. 
Korrekt information och väl fungerande dialog är en viktig  faktor för vår verksamhet.

Material 
I vår verksamhet hanteras stora mängder av material i varierande former. Vid insamling 
av avfall från privatpersoner och företag ska vi trygga en säker hantering för miljön 
samt en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och entreprenörer. Felaktig hantering  
i alla led skapar risk för skada. 

För oss är en miljömässig och hållbar verksamhet från val av material och produkter,  
till hantering av restavfall och fyllnadsmassor, viktiga hållbarhetsvärden.

Leverantörsbedömning avseende miljö 
Vi använder oss av ett stort antal leverantörer av både varor och tjänster. Det  stora 
 antalet av leverantörer innebär att vi behöver ha hög nivå på och uppföljande 
 kontroller av våra regler och riktlinjer, för att minska risken för avvikelser. Det gör vi 
genom att ställa tydliga och konkreta miljökrav vid upphandlingsarbeten och externa 
 entreprenörer. Kraven omfattar bland annat att våra leverantörer ska ha miljömärkta 
varor i sitt sortiment och bör vara miljöcertifierade enligt ISO. Ett alternativ är att 
leverantören använder sig av ett dokumenterat arbetssätt som tydligt motsvarar rutiner 
i  enlighet med en ISO-certifiering. Vi vill också att våra leverantörer väljer fordon med 
så låga utsläpp som möjligt.

För att säkerställa att miljökrav vid alla typer av inköp och upphandlingar används i 
Roslagsvatten, har fokus under året legat på att utveckla kravställningar.

”Våra rutiner och riktlinjer ska  
med stöd av utbildningar, kontroller  
och uppföljningar skapa grund för en  

god och trygg arbetsmiljö.”
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Roslagsvatten genomförde en väsentlighetsanalys 2018. Den har gett insikt i vilka frågor 
som värderas som väsentliga Roslagsvattens olika intressenter.
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Globala målen:  
Påbörjat arbete med att 

gå igenom alla 17 mål med 
 underliggande delmål  

– identifiera vår positiva 
 påverkan och vad vi kan 

 förbättra oss inom,  
kommer att fortgå  
under året 2020.

”Vi möjliggör  
hållbara  

samhällen”
Ny bolagsövergripande  

vision för  
Roslagsvatten AB

”Bland befintliga identifierade utmaningar  
i dagsläget ser vi att rätt reinvesterings-  
och förnyelseplaner är högprioriterade.  

Det är även av stor vikt att resurser till den 
nya organisationen tillsätts snarast möjligt, 

för uppstart och arbete framåt.”

Längd dricksvattenledningar, alla kommuner 2019: 81,2 mil

2018 var det cirka 80 mil

Revaq-certifierat slam, (torrsubstans). 100 % av vårt  
Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark.
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Intressenter
Roslagsvatten har många intressenter. Nedan listar vi de vi ser som våra 
primära intressenter, utan inbördes rangordning.

Kunder
Vår förmåga att leverera säkert dricksvatten, att rena avloppsvatten, ta hand om 
 dagvatten och samla in hushållsavfall, påverkar kunderna dagligen. De påverkas även 
av våra taxor för vatten och avfall, samt genom vår förmåga att erbjuda fler människor 
rent vatten, avloppsvattenrening och avfallshantering. 

Ägare
Vi ägs av sju olika kommuner, som själva bestämmer vilka tjänster de väljer att köpa 
från oss. Ägarinflytandet varierar med olika andelar. Ägarnas val av inköp av tjänster 
har stor betydelse för vår verksamhet, då ägarna fattar egna strategiska beslut över 
 investeringar, lån och förändringar i taxan. De tjänster vi erbjuder våra slutkunder, 
utövar ägarna i sin tur tillsyn och ger riktlinjer för.    

Leverantörer
Roslagsvatten är en stor upphandlare av varor och tjänster. Genom krav och 
 specifikationer, det ramverk vi sätter för ett samarbete, påverkar vi vilka leverantörer 
som har möjlighet att samarbeta med oss. Leverantörerna har i sin tur ett inflytande 
över vår verksamhet, genom det sätt de levererar sina varor och tjänster till oss.

Medarbetare
Vi är en stor arbetsgivare med ansvar för social och fysisk arbetsmiljö för samtliga 
 medarbetare. Medarbetarnas genomförande av sina arbetsuppgifter, hur de agerar  
på och i vissa fall utanför arbetsplatsen, är avgörande för vår verksamhet. 
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Mål

Vår vision
Vi har en ny vision "vi möjliggör hållbara samhällen". Varje dag ser vi till att den  
grundläggande infrastrukturen för VA och avfall fungerar. Och med det ingår även 
uppdraget att tänka långsiktigt på hur vi påverkar vår miljö och de områden i vilka  
vi verkar i och hur vi kan bidra på ett positivt sätt tillsammans med våra invånare,  
kunder, ägare och övriga intressenter så att de samhällen vi verkar i, fortsätter vara  
en av världens vackraste miljöer.

Vi har satt som mål att bli "topp 5 om 5" det vill säga topp fem bästa VA- och  
avfallsbolaget i Sverige om fem år. Det är ett högt mål som kommer att kräva  
mycket och hårt arbete. 

Under den senare delen av 2019 och en bra bit in i 2020 arbetar samtliga enheter  
och avdelningar med att ta fram minst tre ”SVM:er”, så kallade ”Skit-Viktiga Mål”, 
som vi ser som överordnade om vi ska kunna bli bäst i landet, ”topp 5 om 5”.

Vi skapar just nu handlingsplaner för vad vi ska uträtta under 2020 och framåt så att 
vart och ett av SVM:erna blir bättre och närmar sig de bästa i landet. Vi sätter även 
årliga aktivitetsmål för de ingående aktiviteterna i handlingsplanerna.

Mål och strategi
Under 2019 genomfördes en organisationsförändring med syfte att skapa bättre 
förutsättningar för respektive avdelning och chef att uppnå satta mål. De tidigare fyra 
huvudprocesserna, är nu tre: VA-utbyggnad, VA-försörjning samt avfall och miljölogistik. 
Huvudprocesserna stöttas av tre stödprocesser: ekonomi, HR och verksamhetsstöd 
samt kundrelationer. Till detta har vi tre stabsfunktioner;  juridik, strategi och    
kontorschef (styrelseadministration inkluderat).

Utöver organisationsförändringen kommer antalet anställda att utökas  
till 156 personer under 2020. 

Hur vi arbetar:

• Företagsledning: övergripande strategisk planering och mål. 

• Avdelningar och enheter: Sätter aktivitetsmål som hjälpmedel  
att genomföra strategier och nå visionen. 

• Medarbetare: I medarbetarsamtal och löpande arbetsledning fastställer vi och 
utvärderar löpande mål och individuella planer. De säkrar att vi tillsammans  
verkar mot de strategiska målen och vår vision.  
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Hur vi påverkar vår omvärld

Roslagsvatten ska bedriva verksamheten på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt,  sam tidigt 
som vi tar en ledande roll för att utveckla morgondagens mest attraktiva verksamhet 
inom VA och avfallshantering. Våra beslut ska grundas på medvetenhet om vår påverkan 
på omvärlden och ambitionen att alla beslut ska bidra till en ökad hållbarhet.

Vår verksamhet hanterar en rad olika utmaningar knutna till VA och avfall. Frågorna 
spänner från hantering av slam, vår energianvändning, riskhantering och kvalitets-
säkring av processer, till hur vi säkrar en god och jämlik arbetsmiljö. 

Många gånger möts sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i vår verksamhet. 
Vår roll som partner till några av landets mest snabbväxande kommuner, med uttalade 
ambitioner att ge fler möjlighet att leva och vistas i skärgården, är ett talande exempel. 
Om det ska vara genomförbart, krävs infrastruktur för vatten, avlopp och avfall som 
fungerar i samklang med en känslig miljö. 

Det innebär konkreta krav på exempelvis regelbunden avfallshämtning och att slam-
sugning utförs även under vintern, när de åretruntboende blir fler. Vår infrastruktur för 
VA och avfall ska vara robust och flexibel nog för att fungera resurseffektivt under hela 
året och samtidigt klara av att möta den explosionsartade befolkningsökningen under 
sommarhalvåret. Vi ska även ge våra kunder möjlighet att bidra till ökad hållbarhet 
genom exempelvis matavfallsåtervinning, något som nyligen infördes på Ljusterö.

Att lösa ovanstående utmaningar ger oss möjlighet att bidra till regionens ekonomiska 
utveckling och god livskvalitet. Samtidigt medverkar vi till hållbar utveckling av unik 
skärgårdsmiljö och natur. Den renodlade skärgårdsmiljön utgör endast en del av vårt 
verksamhetsområde, men är ett bevis på hur vi skapar värde genom att lösa konkreta 
utmaningar i människors vardag, på ett hållbart sätt. 

Hållbarhet är vår stora utmaning som ansvarsfull samhällsaktör, där vi identifierat  
fyra övergripande uppgifter att förhålla oss till:

Klimatförändringar
Med ökad nederbörd, ökad temperatur och andra förändringar orsakade av 
 klimatförändringar, ökar också kraven på vår infrastruktur. Exempelvis krävs 
 ledningssystem som är dimensionerade för tillfälligt mycket stora flöden, samt  
rening som klarar ökad bakterietillväxt. 

Vi blir fler 
Fram till 2060 beräknas regionen att växa med en miljon invånare.  
Det ställer krav på större kapacitet och ny teknik.

Tuffare krav 
Nya regler i kombination med ny teknik kommer att öka kraven  
på rening och processer.
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Vårt ansvar för ökad hållbarhet
Roslagsvatten har en central position i strävandet mot ett mer klimatsmart och hållbart 
samhälle. Det berör alla delar av vår verksamhet och kräver ett hårt och målinriktat 
arbete under kommande år.

Ovanstående fyra utmaningar ska mötas och hanteras utan att kostnaderna för 
 verksamheten skjuter i höjden, med ett bibehållet fokus på de värden vi skapar  
för våra kunder och för invånarna i våra kommuner.

Nedan följer en övergripande redogörelse för hur vi har påbörjat arbetet med hållbarhet 
inom  områdena miljö, medarbetare och sociala förhållanden, mänskliga rättigheter  
och antikorruption.

Miljö
Roslagsvattens övergripande miljömål är rätt miljöprestanda – genom god 
 resursfördelning och livscykelperspektiv. För att nå detta mål har alla avdelningar  
sina egna mål och aktiviteter. 

Vi har i vårt miljöarbete identifierat våra mest betydande miljöaspekter som brädd-
ningar och transporter. Därför har vi satt mål att minska och genomföra åtgärder på 
flera plan för att minska risken för bräddningarna och genomföra åtgärder. Detta  
genom att förebygga tillskottsvatten och förbättra pumpstationer samt styrning  
och övervakning av dessa. 

För att minska transporterna har även förbättrad styrning och övervakning en stor 
bäring, samt det faktum att vi jobbar för smarta logistiska lösningar för att inte köra 
onödigt många kilometer för att samla in hushållsavfall.

Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast växande  komm- 
unerna i landet. Med fler invånare krävs att vi har system för att hämta upp och hantera 
större mängder avfall. Vid hantering av vårt eget och abonnenternas avfall är målet att öka 
graden av materialåtervinning och bidra till ett bättre fungerande kretslopp, samtidigt 
som vi sköter hanteringen på ett energieffektivt sätt för minskad klimatpåverkan.

Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet  
i anläggningarna. Högre krav på verksamheten ställs också genom ny lagstiftning.  
Lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen), EU-direktiv med vattenförvaltning  
och  vattenmyndighet innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och 
 avlopps rening de närmaste åren. Nya miljökrav innebär betydande investeringar  
i  infrastruktur, för att trygga tillgången på säkert vatten.
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Roslagsvatten köper grön el genom Energi Sverige som har licens att sälja el märkt med 
Bra Miljöval. Det innebär att Naturskyddsföreningen har godkänt bolagets ansökan att 
tillhandahålla miljömärkt el – det vill säga el som produceras efter strikta miljökriterier. 
I dessa kriterier ingår bland annat:
• Att all el är förnybar
• Att vattenkraft inte torrlägger vattendrag och att dessa följer de naturliga flödena
• Att vindkraft inte slår ut känsliga naturområden
• Att biobränslen kommer från kontrollerade och godkända avverkningar

Kriterierna är noga avvägda och lika för alla elproducenter, och producenterna  
kontrolleras årligen. I kraven ingår även att respektive elbolag för varje kWh såld el gör 
en avsättning till Miljöfonden, Energieffektiviseringsfonden och Investeringsfonden.

Dricksvatten
Huvuddelen av dricksvattnet kommer från Norrvattens kommunalförbund där 
 Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta kommuner är medlemmar. Ekerö köper 
sitt dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfall. Egen produktion av dricksvatten 
utförs vid tre mindre vattenverk: Lagga och Vassunda i Knivsta, samt Vifärna i Ekerö.  

Enligt Norrvattens miljöpolicy ska förbundet producera och distribuera dricksvatten 
av god kvalitet med minsta möjliga miljöbelastning. Norrvattens dricksvatten håller 
mycket hög kvalitet och genomgår fortlöpande omfattande kvalitetskontroller.
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största producent av dricksvatten. Vattnet  
tas från Mälaren och undersöks regelbundet, bland annat med avseende på bakterier 
och andra mikroorganismer, samt kemiska ämnen. 

Vi arbetar på flera områden för att minska svinn och läckage. Under året som gått upp-
gick icke debiterat dricksvatten i snitt till 24 procent av inköpt mängd. Under 2019 
köpte Roslagsvatten in 6 327 172 m3 dricksvatten från Norrvatten, som levererats till 
 Knivsta, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, en minskning med 3,0 procent jämfört 
med 2018. Till Ekerö köptes 1 802 532 m3 in från Stockholm Vatten och Avfall vilket 
är en ökning med 7,6 procent jämfört med 2018. Dricksvattenförbrukningen uppgår 
till i snitt 150 liter per person och dygn. 

Avloppsvatten
För behandling av avloppsvatten har vi 25 reningsverk fördelat över kommunerna.  
Alla reningsverk med tillståndsgivna gränsvärden klarar dessa. Ett par verk överskred 
något riktvärde under året, vilket orsakats av tillfälliga driftstörningar. Ett viktigt 
 miljömål för kommande år är att säkra att alla reningsverk klarar sina gränsvärden.

Roslagsvatten tar prover på avloppsvattnet i ledningsnätet, när vattnet når renings- 
verket, under reningens gång och vid utloppet.

Bräddning
En bräddning är ett utsläpp av orenat avloppsvatten som beror på att ledningsnätet 
är överbelastat. Detta kan bero på till exempel stora mängder regn, strömavbrott eller 
andra driftstörningar. Bräddning kan vara nödvändig för att minska risken för skador 
på exempelvis enskild fastighet. 

Med ökade nederbördsmängder ökar risken för bräddning. Vi arbetar med att   
utveckla metoder och infrastruktur för att förebygga och undvika bräddningar.
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Insektsholk – en liten stor handling
Vi tror på att alla handlingar för miljön är viktiga.  
De små såväl som de stora. Under 2019 satte vi upp 
 insektsholkar på flera av våra pumpstationer. I samband 
med det passade vi på att så blommor som drar till sig 
bin och andra insekter runt våra pumpstationer. 
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Slam
Vid rening vid våra avloppsreningsverk uppstår slam. Roslagsvatten har även  
uppdrag att tömma enskilda avloppsanläggningar. En tredjedel av hushållen  
i  kommunerna har enskilda anläggningar och det finns 9 000 slamanläggningar.  
Cirka 1 400 anläggningar töms med båt.

För att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten strävar vi efter att återvinna  
och återföra det restmaterial som uppstår i våra egna processer, exempelvis  
slam från avloppsrening. 

Både Knivsta och Ekebyhovs reningsverk är Revaq-certifierade, vilket innebär att 
 slammet uppfyller de krav som följer av regelverket och därmed kan återföras till 
 produktiv odlingsmark. Ett viktigt bidrag till ett fungerande kretslopp. 

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till 
reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring, samt att hantera  r iskerna 
på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och 
strukturerat uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och transparens.

Avfall
Roslagsvatten har hand om avfallshanteringen för abonnenter i  Österåker och  
Vaxholm, inklusive slamtömning. Vi ansvarar för två återvinningscentraler,  hämtar  
hushållsavfallet och försöker sprida vår kunskap om återanvändning och  återvinning 
till de som bor i kommunerna. 

Vårt mål är att minska avfallsmängderna och sköta hämtning och hantering av avfall på 
ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt genom att utveckla och förnya system och 
metoder för insamling och behandling.

Vi vann pris för  
vårt slam från Blynäs   

reningsverk i Vaxholm,  
det torraste slammet  

i Sverige!
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Vi driver ett pågående arbete med att digitalisera körlistor och införa digital  
tömningsregistrering av alla tömningsplatser i  skärgården. Genom att underlätta  
matavfallsinsamling bidrar vi till återvinning och ökad hållbarhet.

Kvalitetsarbete
Att säkra en hög och mätbar kvalitet är centralt i vårt arbete och gör oss bättre  rustade 
att förebygga och åtgärda oförutsedda avvikelser i verksamheten. Roslagsvatten är 
 certifierat enligt både kvalitet- och miljöstandarderna (SS-EN ISO 9001 och 14001). 
 

Under året har vi arbetat med att förbättra och effektivisera våra arbetsprocesser.  
Vi har tagit viktiga steg för att systematisera arbetet att hantera olika former av risk, 
genom effektiv och systematisk avvikelsehantering och analys. 

Externa leverantörer
Vi ställer tydliga och konkreta miljökrav både vid upphandlingar och i relation  
till externa entreprenörer. 

Roslagsvattens rutin för inköp och upphandling omfattar alla former av inköp och 
upphandlingar, direktupphandlingar liksom inköp/avrop via ramavtal. Miljökraven 
gäller för hela bolaget och vid alla typer av inköp och upphandlingar. 

Kraven innebär bland annat att leverantören ska ha miljömärkta varor i sitt sortiment, 
vara miljöcertifierat enligt ISO eller har ett arbetssätt som motsvarar dokumenterade 
rutiner, samt väljer fordon med så låga utsläpp som möjligt.

Vid entreprenadarbeten ställer Roslagsvatten tydliga och detaljerade miljökrav  
som följs upp i kvartalsvisa miljörapporter.
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Medarbetarstipendiet Nya Pärspektiv 
Medarbetarstipentiet Nya Pärspektiv tilldelas den medarbetare som under året 
visat stort engagemang och samtidigt gjort något extra för Roslagsvattens 
 utveckling. 2019 togs det emot av Frida Österdahl, chef verksamhetsstöd.

Hur kändes det att få priset?
Jag blev väldigt glad och stolt. Jag är glad att det jobb jag utför har betydelse, inte bara 
för mig utan så pass att det uppmärksammas av mina kollegor också. Jag känner ett 
stöd internt och att det vi gör på Roslagsvatten, det gör vi tillsammans för att förbättra 
verksamheten och nå ett hållbart samhälle. Det finns ett engagemang i bolaget som blir 
påtagligt i sådana här sammanhang, att miljöpåverkan är viktigt och att får ta plats. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
I arbetet får jag ständigt nya utmaningar och har mycket att ta hänsyn till: våra kunder, 
miljön, kvalitét, ekonomi, lagstiftningar, människor, maskiner, ny och gammal teknik 
och så vidare. Det är både svårt och roligt att försöka hitta den bästa lösningen, utifrån 
så många perspektiv. Det är oerhört inspirerande att få vara med och påverka dagens 
och framtidens VA- och avfallslösningar och därmed påverka vår närmiljö. Sen har jag 
ju alla engagerade, kompetenta och trevliga kollegor! 

Vad gör du på jobbet hela dagarna? 
Jag är chef över avdelningen som heter verksamhetsstöd, där enheterna laboratoriet,  
IT, samt miljö- och kvalitét ingår. Vi jobbar med stöd till och till viss del styrning,  
av våra huvudprocesser som genomför våra leveranser, det vill säga omhändertagande 
av hushållsavfall, leverans av dricksvatten och omhändertagande och rening av avlopps-
vatten. Styrning kommer från den lagstiftning vi omfattas utav samt de krav som finns  
i våra tillstånd och standarder, då vi också är certifierade. 

Stöd sker i form av att stötta verksamheten i att uppfylla lagkrav, informera och hitta 
arbetssätt som gör att lagen uppfylls, sköta kontakt med våra tillsynsmyndigheter,
kontrollera dricksvattenkvaliteten,  säker - 
ställa att det finns en IT-miljö som är 
väl anpassad till vårt  arbetssätt,  utveckla 
och förbättra arbetssätt tillsammans 
med  medarbetarna i respektive grupp, 
hela tiden med hållbarheten i fokus. 
 Vidare ingår vårt eget laboratorium i mitt 
 ansvarsområde, där de flesta analyser av 
avloppsvatten genomförs. Det är en  
viktig del i att få reningsverken att  
fungera så bra som möjligt.

Frida Österdahl, chef verksamhetsstöd
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Koncernövergripande 
Socialt ansvar

Vi är en av de större arbetsgivarna i de kommuner vi verkar i, med våra cirka  
140 medarbetare. Vi vill ta ett lika stort ansvar för våra medarbetare, på samma 
sätt som vi tar ansvar för vårt stora och viktiga uppdrag. Det handlar om att se till 
att det kretslopp som tjänat oss i miljoner år kan fortsätta göra sitt jobb, så att 
våra barn och barnbarn kan ta del av en av världens vackraste miljöer. 

Mänskliga rättigheter
Som attraktiv arbetsgivare måste Roslagsvatten även vara en jämställd arbetsgivare som 
behandlar alla lika. Vår utgångspunkt som arbetsgivare är respekt för demokrati och de 
mänskliga rättigheterna. Roslagsvatten har nolltolerans gällande kränkande särbehand-
ling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering och uppmanar medarbetare 
att rapportera missförhållanden direkt.  I de fall där det under året har förekommit 
kränkande särbehandling har dessa lett till åtgärd och har hanterats enligt gällande 
policyer och rutiner.
 
Våra värderingar återspeglas i vår policy för likabehandling och mot kränkande särbe-
handling och trakasserier. Målet är att säkra en arbetsplats där alla känner sig välkomna 
och ingen blir diskriminerad.
 
Vi vill även att likabehandling ska återspeglas i lönerna, därför genomför vi årligen en 
lönekartläggning - lika lön för lika arbete.

Arbetsmiljö
Vår arbetsmiljöpolicy reviderades under 2019 och och fastställdes sedan av styrelsen. 
Under året gick alla chefer, arbetsledare och skyddsombud en arbetsmiljöutbildning, 
för att stärka vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Under året genomförde Arbetsmiljöverket kontroller av arbetsmiljön på Ekebyhovs 
reningsverk och en pumpstation i Österåker. 

Medarbetarundersökning
Vi har överlag goda resultat i vår medarbetarundersökning, men några områden 
behöver vi fortsatt arbeta fokuserat med för att bli bättre. Dessa områden är intern-
kommunikation, feedback och arbetsmiljö. För att få till ett engagerat utvecklings-
arbete är medarbetarna delaktiga i arbetet med nuläge, det önskade läget och att ta  
fram åtgärder för att vi ska nå målen. 
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Roslagsvatten och de globala målen
För att bli ännu bättre på att bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt 
sätt har vi under 2019 tagit nya steg mot att stärka vårt hållbarhetsarbete. Vi har satt 
en ny bolagsövergripande vision – ”vi möjliggör hållbara samhällen”, som tydligt 
speglar våra ambitioner, samtidigt som vår miljö- och kvalitetsavdelning har förstärkt 
 kompetensen inom strategiskt hållbarhetsarbete genom utbildning. 

Under året har vi också påbörjat ett arbete med att identifiera hur vi på Roslagsvatten 
kan påverka FN:s globala mål. Eftersom vi förser kommunerna med en grund läggande 
infrastruktur för dricksvattendistribution, avloppsvattenrening samt insamling av 
hushållsavfall, har vi direkt påverkan på flera av målen. Vi har även ett socialt ansvar 
gentemot vår personal, de entreprenörer vi anlitar och de som producerar de produkter 
vi köper in. Vårt påbörjade arbete med att gå igenom alla 17 mål med underliggande 
delmål för att identifiera var vi har en positiv påverkan och vad vi kan förbättra oss 
inom, kommer att fortgå under året 2020.

Globala målen:  
Påbörjat arbete med att 

gå igenom alla 17 mål med 
 underliggande delmål  

– identifiera vår  positiva 
 påverkan och vad vi kan 

 förbättra oss inom,  
kommer att fortgå  
under året 2020.
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Värt att veta
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 2018  3 7

 2019 4 6 
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Koncernövergripande 
Ekonomi

Vår region har en av världens vackraste miljöer. Det är vårt uppdrag att se till 
att tillhandahålla våra tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden i fokus. 
 Parallellt med att tillgodose dagens behov av rent vatten, avloppsrening och 
 avfallshantering, bygger vi nytt för att säkra vattenförsörjningen, avloppsreningen 
och avfallshanteringen även för framtida generationer

VÅRA TAXOR ANVÄNDER VI FÖR ATT täcka verksamhetens kostnader. Vi är inte och 
får inte vara vinstdrivande. Eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Så när 
du läser att vi gör ett bra resultat, innebär det med andra ord inte att vi går med vinst. 
Överskottet tillhör våra kunder och är öronmärkta för att användas till  utvecklingen 
och förvaltningen av t.ex. våra VA-nät, ledningar, reningsverk samt driftsätta och 
underhålla våra återvinningscentraler. Det är ett förtroende som vi tar på största allvar. 
Det är kostsamt att bedriva VA- och avfallstjänster och varje krona räknas för att 
 säkerställa att vi förvaltar våra kunders förtroende på bästa sätt.

Våra ägarkommuners mål för Roslagsvatten, är att all verksamhet ska agera 
 miljöanpassat samt ha en god ekonomisk hushållning. För att nå en robust 
 e konomi har årets mål varit att sträva mot en soliditet på 10 procent i alla 
 bolagen utan att höja brukningstaxan. Taxan har lämnats oförändrad och 
 koncernens soliditet ligger på 9,4 procent. En höjning från 7,3 procent 2018. 

Vi
 fö

rv
alt

ar 
våra kunders och ägares förtroende
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Vatten och avlopp 
Vi har två delar i VA-taxan, en anläggningsavgift och en brukningsavgift.  Anlägg - 
ningsavgiften är en engångsavgift när man ansluter sin fastighet till det  kommunala 
ledningsnätet. Brukningstaxan är den löpande avgiften som styrs av din förbrukning. 
Vi har många anläggningar, en del är äldre och behöver bytas ut, och en del är nya.  
För att kunna fortsätta leverera våra tjänster måste vi renovera och bygga ut gamla 
 anläggningar. Vi letar hela tiden efter nya sätt att minimera kostnader och optimera 
våra lösningar. 

Avfall och miljölogistik 
I Österåker och Vaxholm ansvarar vi för insamling av hushållsavfall, drift av 
 återvinningscentraler och insamling av slam från enskilda avlopp. Hushållsavfallet  
går till förbränning eller rötning. Det betyder att vi kan ge avfallet nytt liv som 
 fordonsgas, fjärrvärme eller biogödsel till våra åkrar. I våra avfallskommuner har  
vi två  stationära återvinningscentraler och en återvinningsfärja som rör sig i våra 
 kommuner med  skärgård. 

Avfallstaxorna finansierar insamling av hushållsavfall, drift och underhåll av våra 
 återvinningscentraler och slutligen behandling av allt avfall vi samlar in. Avfallstaxan 
täcker även kostnader för personal, administration, IT-system samt investeringar vi  
gör för att avfallsverksamheten ska fungera och utvecklas. 

Avfallstaxan består av en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (abonnemang 
eller specifika tjänster). Båda delarna påverkas av våra upphandlingar och avtal med 
 entreprenörer och behandlingsanläggningar. Avtal löper med olika intervaller och  
med jämna mellanrum behöver vi upphandla nya avtal som kan påverka våra  
kostnader och därmed taxan.

Det är genom taxorna som vi gör skillnad. Varje dag.  
Och för det är vi tacksamma och stolta.

”Det är genom taxorna  
som vi gör skillnad.  

Varje dag.  
Och för det är vi  

tacksamma och stolta.”
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Koncernövergripande 
Miljö

Reningsverk och ledningsnät
Under året har vi hanterat ett flertal större akuta driftstörningar och avhjälpande 
 underhåll, på både ledningsnät och anläggningar. Flertalet verk börjar nå sin max-
kapacitet och utredningar har startats för prognos och åtgärdsplaner. Många av våra 
reningsverk och pumpstationer är av äldre modell, därför har vårt arbete med att säkra 
funktion och arbetsmiljö fortsatt. Även delar av ledningsnätet i våra kommuner är 
gammalt och byts successivt ut enligt upprättade förnyelseplaner. Dock är behovet av 
ledningsbyten betydligt större än vad verksamheten är dimensionerad för i dagsläget. 

För att kunna möta kommande utmaningar inom VA-försörjningen har vi arbetat  
fram en ny organisation under 2019. Under år 2020 ska den nya organisationen  
implementeras, med den på plats har VA-försörjningen goda förutsättningar att  
kunna utföra sitt uppdrag mer effektivt.

Bland befintliga identifierade utmaningar i dagsläget ser vi att rätt reinvesterings-  
och förnyelseplaner är högprioriterade. Det är även av stor vikt att resurser till den  
nya organisationen tillsätts snarast möjligt, för uppstart och arbete framåt.
 
Fortsatt är arbetet med en säker arbetsmiljö i våra anläggningar högprioriterat. 
 Nödvändiga kapacitetsutredningar och kapacitetshöjande åtgärder ska även de få 
hög prioritet, i takt med att våra kommuner växer. Vi ser det av vikt att göra stora 
 investeringar i våra OT/IT-system, för att säkra funktion och drift i våra anläggningar, 
men även för kapacitetshöjande åtgärder.
 
Om och när vi kommer tillrätta med ovanstående utmaningar, ser vi att vi  
kommer att kunna reducera antalet störningar.

Dricksvatten
ÖSTERÅKERSVATTEN

Österåkersvattens dricksvatten köps in från Norrvatten, vattenkvaliteten mäts vid 
kommungränserna. Under 2019 har den inköpta mängden dricksvatten uppgått till  
2 572 000 m3. Den icke debiterbara mängden vatten uppgick under 2019 till 22 
 procent. Vattenförbrukningen per person och dygn uppgick till 150 liter, en minskning 
jämfört med året innan. Detta berodde troligtvis på att det var stor andel bevattning 
under 2018, som var ett förhållandevis varmt och torrt år.

VAXHOLMSVATTEN

Vaxholms dricksvatten köps in från Norrvatten och mäts vid  kommungränserna. 
 Under 2019 har inköpt mängd dricksvatten uppgått till 911 000 m3. Den icke 
 debiterbara mängden vatten uppgick under 2019 till 29 procent. Vattenförbrukningen 
per person och dygn uppgick till 165 liter.
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KNIVSTAVATTEN

Dricksvattnet som levereras i Knivsta kommer till övervägande del från Norrvatten  
och mäts vid kommungränsen. Den lokala produktionen av dricksvatten sker  
i Lagga och Vassunda.

Den inköpta och distribuerade mängden från Norrvatten uppgick under 2019 till  
748 000 m3. Det innebär att vattenförbrukningen per person i snitt uppgick till  
145 liter. Andelen odebiterat dricksvatten uppgick till knappt 10 procent.

VALLENTUNAVATTEN

Den inköpta och distribuerade mängden dricksvatten från Norrvatten uppgick  
under 2019 till 2 094 000 m3. Den ej debiterbara mängden uppgick till 28 procent. 
 Mängden förbrukat dricksvatten uppgick till cirka 150 liter per person och dygn.

EKERÖVATTEN

Dricksvatten köps in från Stockholm Vattens vattenverk i Norsborg. Under 2019 
har 1 803 000 m3 köpts in och distribuerats på Ekerö. Det innebär att förbrukningen 
 uppgått till 155 liter per person och dygn. Andelen odebiterat vatten uppgick under 
året till 34 procent.

”Bland befintliga  
identifierade utmaningar  
i dagsläget ser vi att rätt  

reinvesterings- och förnyelse- 
planer är högprioriterade.”
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Österåker: vatten, avlopp & avfall
Österåkers kommun antog 2018 en ny översiktsplan och 2019 antogs även en ny 
VA-plan. Kommunen är med i Sverigeförhandlingen, med åtagandet att bygga  
6 000 nya bostäder i stationsnära områden till 2030. Dessa stora satsningar bidrar 
till omvandlingen av Åkersberga till en kustnära småstad. 

I DAGSLÄGET LIGGER STORT FOKUS i planprogram Åkersberga centrum, där 
hela centrumdelen ska byggas om, med förtätat boende och utveckling av diverse 
 verksamheter. Här kommer det även att byggas ett nytt resecentrum med stations-
område. Utvecklingen är en stor utmaning med höga krav på samordning.

Den nya infrastrukturen tangerar att bli en framtung investering med tidig utbyggnad. 
Den finansieras initialt med lån, där en del av kostnaden med tiden ska fördelas mellan 
blivande exploatörer och verksamheter. 

För att den tänkta utvecklingen i kommunen ska kunna ske, måste en utökad  
VA- kapacitet säkras. Den stora utmaningen för kommunen blir en ny reningsverks-
lösning, där en vältänkt VA-strategi i samordning med kommunens utbyggnadsplaner 
är av stor vikt. 

Personalbristen i Stockholmsregionen är en stor utmaning som påverkar både 
 Österåkers kommun och Roslagsvatten, eftersom tillgången till kvalitativ  personal 
är en avgörande faktor för kommande detalj- och utbyggnadsplaner. Internt på 
 Roslagsvatten krävs det en god samordning och styrning av både nyinvesteringar och 
 reinvesteringar styrda av ålder, skick och funktion, samt de ombyggnationer som 
 uppkommer av kommunens omvandling.

Utöver Åkersberga centrum, är stora projekt i nära tid, exploateringarna av Hagby Äng 
och Kulle samt Näsängen. 

Vatten & Avlopp
I Österåker har Österåkervatten ansvaret för sex reningsverk: Margretelund, Skärgårds-
stad, Roslagskulla och Rydbo på fastlandet, samt Mellansjö och Linanäs på Ljusterö. 
Totalt behandlas avloppsvatten från cirka 40 000 personer, varav cirka 1 000 personer 
är ansluta från Brottby i Vallentuna och 1 600 person från Resarö i Vaxholm. 

Belastning mätt som organiskt material minskade jämfört med året innan. 
Inkommande mängd avloppsvatten ökade med cirka 5 procent under 2019, jämfört 
med 2018, vilket kan förklaras med den stora mängden regnvatten i slutet av året. 
Ökningen visar vikten av att vi kontinuerligt behöver arbeta med att minska  mängden 
tillskottsvatten, för att öka livslängden på såväl ledningsnät som reningsverk  
och pumpstationer. Av det totala inkommande flödet beräknas 32 procent utgöras  
av  tillskottsvatten. 

Margretelunds reningsverk har fungerat tillfredsställande 2019. Under året  avlägsnades 
650 ton organiskt material (mätt som BOD7-ekvivalenter), 107 ton kväve och 20 ton 
fosfor. På grund av periodvis höga flöden överskreds tre kvartalsriktvärden. På årsbasis 
visat halter under gränsvärdena. 
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Vid de mindre reningsverken Skärgårdsstad, Mellansjö, Roslagskulla och Rydbo 
 reningsverk har riktvärdena hållits, medan överskridanden skedde vid Linanäs. 

Det slam som producerats från de mindre reningsverken har transporterats till 
 Stockholm Vatten för produktion av biogas. Slammet från det större reningsverket 
Margretelund, har istället använts för sluttäckning av Viks deponi i Vingåker  
under året. Totalt har 949 ton slam (mätt som torrsubstansmängd) omhändertagits 
från Margretelund.

För att minska risken för störningar på dricksvattenkvaliteten har en vattenkiosk 
 installerats i Åkersberga, där företag kan fylla tankar med vatten. På så sätt minskar  
vi användandet av många olika brandposter ute på nätet vilket kan medföra störningar 
för våra kunder i form av missfärgat vatten. 

Österåker växer snabbt och kommunens detaljplaner tyder på att expansionen kommer 
att fortsätta. Detta innebär att kapaciteten för omhändertagandet av avloppsvatten 
behöver utökas. Förstudier pågår för byggnation av ett nytt reningsverk för  tätorten 
Åkersberga med omnejd, samt för utökad kapacitet på Mellansjö reningsverk  
på  Ljusterö.

Under året inträffade en incident vilken orsakade en stor bräddning som nådde 
 Sätterfjärden. Smedbyån, en känslig recipient, nåddes även den av en större bräddning. 
Efter detta har vi vidtagit åtgärder för att stävja risken för bräddningar. Bland annat  
har vi förbättrad övervakning och förtydligat rutiner. 

Avfall
Ett av avfallverksamhetens viktigaste mål är att minska den totala mängden av hushålls-
avfall som uppkommer i kommunerna. Preliminär statistik visar på en positiv trend 
inom detta mål under året. Avfallsmängderna för mat- och restavfall har minskat trots 
att befolkningsmängden har ökat. Fördelningen mellan de respektive avfallsslagen har 
också varit positiv när mängden restavfall har minskat och matavfallet har ökat med 
cirka 16 procent. Andelen matavfall har ökat med cirka 4 procent. Av matavfallet görs  
biogödsel och biogas vilket är miljömässigt och resursmässigt mer effektivt än att  
behandla avfallet för energiåtervinning, som är behandlingsmetoden för restavfallet. 
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Vaxholm: vatten, avlopp & avfall
VA-utbyggnaden har följt Vaxholms stads VA-plan där formen för Vaxholms 
framtida avloppsreningskapacitet har varit i fokus. Därför har vi inte utfört eller 
påbörjat några större, nya VA-utbyggnadsprojekt under året. Eftersom Vaxholms 
VA-utbyggnad är begränsad av bristen på avloppsreningskapacitet, är det av vikt 
att ett beslut fattas i frågan. 

DEN VA-PLAN SOM VARIT UNDER ÖVERSYN antogs inte, men arbetet har  
fortgått. Det har även arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för Södra och 
Norra Vaxholms fjärden samt Kodjupet. VA-utbyggnaden påverkas av kommunens 
 detaljplaneringsarbete, samtidigt som kommunens målsättning avseende exploa-
teringsgraden indirekt påverkar VA-taxans nivå. Vaxholms stads nuvarande detalj-
planeprojekt innebär alltså att ingen ytterligare VA-utbyggnation av större karaktär 
kommer att ske inom de närmaste åren. Den VA-utbyggnad som på sikt kommer att 
ske kommer att medföra ett behov av att höja VA-taxan. Kommunfullmäktige har 
antagit en ny dagvattenstrategi och VA-utbyggnaden i Storäng är avslutad. 

Vatten & Avlopp
I Vaxholm ansvarar Roslagsvatten för sex stycken reningsverk: Blynäs, Kullön, Karlsudd, 
Rindö Hamn, Byviken och Hästholmen. Totalt omhändertas avloppsvatten från cirka 
9 300 personer lokalt i Vaxholm, dessutom avleds avloppsvatten från 1 600 personer på 
Resarö till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. 

Under 2019 avlägsnades 184 ton organiskt material (mätt som BOD7-ekvivalenter) 
och 5 ton fosfor, ur totalt 1 004 000 m3 avloppsvatten. Reningen vid Blynäs renings-
verk, som är det största verket, har fungerat bra under året och villkoren innehålls.
Vissa driftstörningar har uppstått på de mindre reningsverken under delar av året, 
vilket har medfört att riktvärden överskridits på Kullön och Karlsudd. 

Andelen tillskottsvatten i Vaxholm ökade jämfört med 2018 och uppgick till cirka  
40 procent. Vid Blynäs reningsverk behandlas bildat slam genom rötning och avvattning. 
Under 2019 producerades 350 ton slam, med en torrsubstanshalt på cirka 30 procent  
(125 ton torrt slam). Slammet har använts för sluttäckning av Viks deponi i Vingåker.

I centrala Vaxholms stad finns ett behov av att förbättra dagvattenhanteringen. Vi har 
i samarbete med kommunen sett över olika områden och prioriterat att i första hand 
titta vidare på dagvattnet som leds via Johannesbergsparken. 

Avfall
Ett av avfallverksamhetens viktigaste mål är att minska den totala mängden av hushålls-
avfall som uppkommer i kommunerna. Preliminär statistik visar på en positiv trend 
inom detta mål under året. Avfallsmängderna för mat- och restavfall har minskat.  
Fördelningen mellan de respektive avfallsslagen har också varit positiv när mängden 
restavfall har minskat och matavfallet har ökat med cirka 52 procent. Andelen matavfall 
har ökat med cirka 4 procent. Av matavfallet görs biogödsel och biogas vilket är miljö-
mässigt och resursmässigt mer effektivt än att behandla avfallet som energiåtervinning 
som är  behandlingsmetoden för restavfallet. 

33

Va
xh

ol
m

244



ÅVC-färja

Vår ÅVC-färja samlade in cirka 224,66 ton avfall,  
avfall som kan få nytt liv i nya skepnader. ÅVC-färjan 
gjorde 17 stopp på 17 ställen under sommar och höst 
2019. Ett populärt inslag för både sommargäster  
samt permanentboende. 
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Knivsta: vatten & avlopp
Knivsta växer och kommunens planer tyder på att  expansionen kommer att 
 fortsätta. Detta innebär att kapaciteten för  omhändertagandet av  avloppsvatten 
behöver utökas för att  undvika att nya detaljplaner inte godkänns. Förstudier 
pågår för olika  alternativ för hur kapacitetsökningen ska kunna  genomföras, 
 antingen  genom lokal utbyggnad av befintligt reningsverk eller  omkoppling till 
 Käppalaverket ute på Lidingö

VATTEN & AVLOPP
VA-UTBYGGNADEN HAR inte följt Knivsta kommuns VA-plan, där endast mindre 
VA-utbyggnadsprojekt har blivit genomförda. Efterlevnaden av VA-planen styrs  
i första hand av kommunens detaljplanering, som i och med fyrspårsavtalet med 
 staten skiftade fokus. Det innebär att VA-planen nu är i behov av revidering. Under 
året har Knivstas framtida avloppsreningskapacitet varit i fokus och vi har genomfört 
en  förstudie om en eventuell anslutning till Käppala. Det pågår även ett arbete, som 
drivs av Norrvatten, med att skapa redundans för dricksvattenförsörjningen. Knivstas 
VA-utbyggnad begränsas av bristen på avloppsreningskapacitet. Därför är det av  
vikt att ett beslut fattas gällande frågan om vilken lösning som ska utgöra Knivstas  
framtida avloppsreningskapacitet. 

VA-utbyggnaden påverkas även av kommunens detaljplaneringsarbete, där det 
 nuvarande detaljplaneprojektet innebär att all VA-utbyggnation kommer att ske  
inom tätorterna de närmaste åren. 

Under 2020 påbörjas VA-utbyggnaden till Centrala Ängby. Beroende på framdriften 
i arbetet med utbyggnaden av avloppsreningskapacitet, kan projektet i sin tur påverka 
förutsättningarna för detaljplanearbetet. 

I Knivsta kommun ansvarar Knivstavatten för fyra reningsverk. Knivsta reningsverk 
är det största och tar hand om avloppsvatten från cirka 12 700 personer. De mindre 
verken Lagga, Vassunda och Västersjö omhändertar vatten från cirka 250 personer.
Under 2019 omhändertogs 1 040 000 m3 avloppsvatten. Mängden tillskottsvatten  
har beräknats till 30 procent av totala inkommande flöde. 

Knivsta reningsverk har gått bra under 2019, riktvärdena har innehållits. Totalt 
 avlägsnades 195 ton organiskt material (mätt som BOD7-ekvivalenter), 21 ton kväve 
och 5,6 ton fosfor.

Vid Knivsta reningsverk behandlas producerat slam genom stabilisering och avvattning. 
Under 2019 producerades 218 ton slam, mätt som torrsubstansmängd. Knivsta renings- 
verk är certifierat enligt Revaq och hela årsproduktionen av slam har använts eller  
mellanlagras för återföring till produktiv mark.
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Vallentuna: vatten & avlopp
Roslagsvattens största investeringsprojekt under året har varit VA-utbyggnaden 
i Bergsjövägen i Kårsta. Ellevios befintliga  luftledningar har fördröjt och fördyrat 
entreprenaden, vilket inte ska belasta Vallentunavatten några merkostnader.  
Det finns kapacitetsproblem avseende både vatten och spillvatten i hela den  
norra delen av kommunen – från Lindholmen till Kårsta. 

ETT NYTT HUVUDLEDNINGSSTRÅK BEHÖVS mellan Kårstaområdet och Karby/
Brottby vilket inte enbart kan finansieras genom nya anslutningar. Det nya lednings-
stråket ska ansluta till de huvudledningar som anlades 2014, vilka behöver byggas 
 vidare via Kristineberg fram till Bällstaberg. Kommunen har ett flertal planer i den 
norra och östra delen av kommunen, som är beroende av att detta blir av.

Vatten & Avlopp  
Vallentuna kommun och Roslagsvatten är överens om att en separat dagvattendamm 
ska byggas norr om Vallentunasjön, dock kvarstår en överenskommelse om kostnads-
fördelning. Den ständigt aktuella frågan kring dagvatten visar sig i synnerhet i samband 
med utvecklingen av centralorten. Höga miljökrav, utrymmesbrist, befintlig infrastruktur 
och osäkerhet kring ansvarsfördelning är viktiga och svåra frågor att ta hänsyn till.

Under 2019 har Käppala utrett olika alternativ för att kunna ta hand om Vallentunas 
ökande spillvattenflöde. 

I området finns cirka 27 300 mantalsskrivna personer. Den största mängden avlopps-
vatten i Vallentuna avleds till Käppalaverket på Lidingö, vilket innefattar avloppsvatten 
från Vallentuna tätort, Lindholmen och Frösunda. Avloppsvattnet från Karby och 
Brottby avleds till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun och omfattar  
cirka 1 000 personer.

I Kårsta och Ekskogen behandlas avloppsvatten lokalt i två mindre reningsverk.  
Till dessa anläggningar är cirka 720 personer anslutna. Under 2019 behandlades cirka  
199 000 m3 avloppsvatten i dessa två anläggningar. Reningsresultatet har sett bra ut 
och riktvärdena innehålls under 2019. Andelen tillskottsvatten i hela ledningsnätet 
 beräknades under 2019 till cirka 50 procent, vilket är relativt högt, i jämförelse med 
 övriga kommuner inom Roslagsvatten.

I februari inträffade en större bräddning som nådde Vallentunasjön. Sjön är en  känslig 
recipient som sedan tidigare är drabbad av övergödning. Vi har efter incidenten 
 genomfört åtgärder för att minska risken för liknande händelser och bedriver en dialog 
med kommunen gällande kompensationsåtgärder, genom att muddra Vallentunasjön 
för att förbättra statusen. Under 2019 har Kommunen och Roslagsvatten kommit 
 överens om att en separat dagvattendamm ska byggas norr om Vallentunasjön. 

För att få en stabil försörjning av dricksvatten planeras en reservoar att byggas i Kårsta.
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Ekerö: vatten & avlopp
Ekerövatten har drivit två stora byggprojekt under året:  omvandlingsområdet 
Södra Klyvarestigen och exploateringen  Ekerövallen. Båda projekten är besiktigade 
och godkända under sista kvartalet 2019. I samband med projekten har vi utökat  
VA-nätet och byggt nya vägar. Projektet Södra Klyvarestigen fick ökade kostnader 
och  förlängd genomförandetid, då underlaget  bestått av mer berg än beräknat. 

VA-UTBYGGNADEN I KOMMUNEN har inte följt den VA-plan som Ekerö kommun 
antog 2013. VA-planens efterlevnad styrs i första hand av kommunens  detaljplanering, 
som under den gångna tiden främst tagit hänsyn till uppkomna behov för skola och 
äldreomsorg, samt exploateringar. För att arbetet ska fortskrida, har kommunen  
i VA-planen initierat en revidering av tidplanen, som Ekerövatten AB kommer att  
svara på under början av 2020. 

Ett   under år 2020, är kapaciteten för befintliga ledningsnät. Ett annat prioriterat 
område är utbyggnaden av Kungsberga reningsverk, samt reningsverkets kapacitet 
gällande planerad bebyggelse. 

Det stora och komplexa exploateringsprojektet Ekerö strand är påbörjat, men  försenat 
på grund av utmaningar i samband med projektering och geoteknik. Kommunen driver 
projektet och dess utbyggnad avseende allmän platsmark, inklusive det allmänna VA-nätet. 

På Ekerö finns det större reningsverket Ekebyhov, tillsammans med sex mindre 
 reningsverk. Reningsverken behandlar huvudsakligen avloppsvatten från Ekerö och 
Stenhamra tätorter, Kungsberga och Stavsborg, Stenby på Adelsö, Munsö Kyrkby  
och Munsö Söderby samt Vifärna på Färingsö. Under året 2019 behandlades  
1 792 000 m3 avloppsvatten, från sammanlagt cirka 21 000 personer. Andelen 
tillskotts vatten  beräknades till 35 procent under året som gått. 

I somras uppstod driftstörningar på Ekebyhovs reningsverk, vilka ledde till ökade 
mängder av utgående halter kväve och fosfor. Vi har arbetat för att åtgärda dessa 
driftstörningar, bland annat genom att installera en ny blåsmaskin. De närmsta åren 
kommer vi att vidta ytterligare åtgärder för att trygga driften. En konsekvens av detta 
är att riktvärdena för kvartal 2 överskreds för samtliga tre tillståndsgivna parametrar 
(BOD7, totalkväve och totalfosfor). Även riktvärdet för fosfor överskreds under kvartal 
4 på grund av stora flöden. Gränsvärdet för både fosfor och kväve har alltså tangerats  
på hela året 2019.
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Ekebyhovs reningsverk är certifierat enligt Revaq. Slam från de mindre kommunala 
verken på Ekerö samt från privata reningsverk (25 st), minireningsverk (cirka 120 
st), slambrunnar (cirka 3 000 st) och slutna tankar (cirka 750 st) omhändertas och 
 avvattnas vid Ekebyhov. Totalt har 590 ton slam producerats, mätt som torrsubstans-
mängd. Slammet används i huvudsak till åkermark, medan resterande del har använts 
för  sluttäckning av Herrebro deponi i Norrköping. 

Under 2019 har Stenby reningsverk genomgått en total upprustning och på liknande 
sätt finns behov av mindre och större upprustningar av andra anläggningar på Ekerö. 
Ekebyhovs reningsverk har god kapacitet, men behöver förbättra enskilda steg i verket 
för att minska tillsynsbehovet och klara den expansion som pågår i kommunen. 
Eftersom Ekerö ligger i en dricksvattentäkt påverkar det kravställningen vid ny  
och utbyggnation av reningsverk och pumpstationer. Risken för bräddningar  
behöver  minimeras vilket påverkar anläggningarnas utformning och kostnader  
för att uppföra dem.

För att säkra dricksvattenförsörjningen sker förstärkning av dricksvattenledningarna 
upp mot Stenhamra och Adelsö. 

”För att säkra  
dricksvattenförsörjningen  

sker förstärkning av  
dricksvattenledningarna

upp mot Stenhamra  
och Adelsö.”
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Miljöpåverkan 
Material (slam och avfall) för Vaxholm och Österåker

2019 2018 Behandlingsmetod

Underlag

Antal abonnenter1 Österåker: 23 297
Vaxholm: 6 431
Totalt: 29 728

Österåker: 19 822
Vaxholm: 7 415
Totalt: 27 237

–

Matavfallsabonnenter1 Österåker: 10 836
Vaxholm: 2 096
Totalt: 12 932

Österåker: 10 785
Vaxholm: 2 004
Totalt: 12 789

–

Abonnenter i skärgården sommartid2 Österåker: 1 282
Vaxholm: 486
Totalt: 1 768

Österåker: 1 314
Vaxholm: 492
Totalt: 1 806

–

Året-runt-abonnenter i skärgården Österåker: 246
Vaxholm: 163
Totalt: 409

Österåker: 175
Vaxholm: 133
Totalt: 308

–

Enskilda avloppsanläggningar 7 6593 9 000

Enskilda avloppsanläggningar som töms  
med båt 1 418 1 400

Avfallsfraktioner (båda kommunerna)

Matavfall båda kommunerna 1 883 ton4 1 572 ton Materialåtervinning

Brännbart avfall 9 558 ton5 10 093 ton Förbränning

Slam från enskilda avlopp 26 439 ton6 3 4577 ton Materialåtervinning

Träavfall 3 777 ton7 3 088 ton Upparbetas till bränsle

Trädgårdsavfall 1 407 ton7 2 113 ton Upparbetas till bränsle

Fyllnadsmassor 1 266 ton8 1 059 ton Materialåtervinning

Deponi (glas, porslin, isolering) 906 ton9 856 ton Deponi

Brännbart grovavfall 2 457 ton7 2 522 ton Upparbetas till bränsle

Wellpapp 319 ton8 295 ton Materialåtervinning

Asbest 12 ton9 16 ton Deponi

Tryckimpregnerat trä, tungmetaller 735 ton10 734 ton Förbränning

Gips 341 ton11 305 ton Återvinning

Textil 183 ton12 258 ton Återvinning/ 
återanvändning

Farligt avfall 202 ton13 156 ton Återvinning eller  
destruering

Metall 1 163 ton8

Gummidäck med fälj 56 ton8

Elektronik 694 ton14

Tabeller
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Anläggningar

Återvinningscentraler 2 2

Återvinningsfärja (skärgården) 1 1

Miljöpåverkan 
Material (vatten & avlopp) för Vaxholm och Österåker

2019 2018

Underlag

Längd dricksvattenledningar, alla kommuner 81,2 mil cirka 80 mil

Längd avloppsledningar, alla kommuner 80,6 mil15 cirka 110 mil

Längd dagvattenledningar, alla kommuner 34,1

Antal reningsverk, alla kommuner 25 25

Antal anslutna personer till det allmänna spillvattenförande  
ledningsnätet i kommunerna 109 00016 101 09416

Antal anslutna personer till det allmänna vattenledningsnätet i 
kommunerna 109 00016 101 09416

Kunder anslutna till spillvatten 24 16617 23 77217

Antal provpunkter på dricksvatten, alla kommuner 67 64

Antal klagomål på dricksvattenkvalitet 2418 17

Antal provtagningar på dricksvatten 202 20019

Antal analysresultat på dricksvatten som bedömts tjänligt med anmärkning 26 15

Antal analysresultat på dricksvatten som bedömts otjänligt 020 321

Elever som besökte Roslagsvatten 25722 357

Liter kranvatten per person och dygn 150 160

Dricksvatten inköpt från Norrvatten 6 327 172 kubik 6 522 638 kubik

Dricksvatten inköpt från Stockholm Vatten och Avfall 1 802 532 kubik 1 675 288 kubik

Liter avloppsvatten som renas per person och dygn 260 250

Inkommande mängder BOD till våra fyra största reningsverk 1 334 ton23 1 438 ton

Inkommande mängder totalfosfor till våra fyra största reningsverk 42 ton23 44 ton

Inkommande mängder totalkväve till våra fyra största reningsverk 356 ton23 296 ton

Utgående mängder BOD från våra fyra största reningsverk 38 ton23 30 ton

Utgående mängder totalfosfor från våra fyra största reningsverk 1,6 ton23 1 ton

Utgående mängder totalkväve från våra fyra största reningsverk 120 ton23 105

Totala mängder slam från våra fyra största reningsverk 1 775 ton TS24 1 674 ton TS

Totala mängder Revaq-certifierat slam 721 ton TS25 661 ton TS25

Kadmium/fosforkvot Margretelunds reningsverk 19,8 mg/kg23 18,3 mg/kg

Kadmium/fosforkvot Knivsta reningsverk 14 mg/kg23 15 mg/kg

Kadmium/fosforkvot Blynäs reningsverk 18,9 mg/kg23 20,9 mg/kg

Kadmium/fosforkvot Ekebyhovs reningsverk 21 mg/kg23 21,1 mg/kg
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Personal och hälsa

2019 2018

Underlag

Antal anställda
Män: 79
Kvinnor: 62
Totalt: 14126

Män: 71
Kvinnor: 54
Totalt: 125

Tillsvidareanställda Män: 76
Kvinnor: 61

Män: 70
Kvinnor: 52

Utbildning/kompetensutveckling (tid för utbildning) 5 398 timmar27 4 227 timmar

Korttidssjukfrånvaro 3 % 2 %

Långtidssjukfrånvaro 0,3 %28 3 %

Avgångar 1329 2530

Personalansvar (anställda per chef) 8 8

Totalt antar timmar övertid för samtliga anställda 1 64631 1 787

Antal arbetsskadeanmälningar 4 6

Andel anställda som i hög grad anser att det går bra att förena arbetet 
med föräldraskap 96 % 97 %

Mänskliga rättigheter

2019 2018

Underlag

Andel kollektivavtalsanslutna 100 % 100 %

Antal kvinnor (ledning) 4 3

Antal män (ledning) 6 7

Antal kvinnor (styrelse) 3 2

Antal män (styrelse) 4 4

Medellön kvinnor 40 709 kr 38 852 kr

Medellön män 41 060 kr 38 775 kr

Andel kvinnliga chefer 61 % 56 %

Andel kvinnliga anställda 44 % 43 %

Andel anställda som inte varit utsatta för kränkande särbehandling 
(mobbning) och/eller trakasserier (även sexuella) på arbetsplatsen  
under det senaste året

93 % 94,9 %

Andel anställda som i hög grad anser att alla individer på Roslagsvatten 
behandlas lika och med respekt oavsett ålder, kön, könsidentitet,  
etnicitet, religion (eller annan trosuppfattning), funktionsnedsättning  
eller sexuell läggning 

89 % 83 %
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Noter
1  Hushåll och företag
2  Lägre siffra hänger ihop med större antal året-runt-abonnenter
3 Lägre siffra beror troligtvis på utbyggt VA-nät 
4  (Materialåtervinning) Gäller för perioden december 2018-november 2019. Högre andel sorterat matavfall än 2018.
5  (Förbränning) Gäller för perioden december 2018-november 2019. Lägre andel brännbart avfall kan bero på  
   bättre källsortering och matavfallssortering
6  (Materialåtervinning) Gäller för perioden december 2018-november 2019 för fastland, och kvartal 4 2018 – kvartal 3  
  2019 i skärgården. Lägre siffra bror troligtvis på utbyggt VA-nät. 
7  (Upparbetas till bränsle) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
8  (Materialåtervinning) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
9  (Deponi) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
10 (Förbränning) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
11  (Återvinning) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
12  (Återvinning/återanvändning) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
13  (Återvinning eller destruering) Gäller för perioden december 2018-november 2019.
14 (Materialåtervinning) OBS! Gäller för perioden kvartal 3 och 4 2018 samt kvartal 1 och 2 2019. 
15 Lägre siffra 2019 än föregående år då dagvattenledningar redovisas separat (se nedan)
16  Baserat på antalet folkbokförda i Roslagsvattens verksamhetsområden.
17 Kunder (ett flerbostadshus = en kund), inte antal hushåll
18 7 av klagomålen gäller missfärgat vatten i Ekerö, vilket är en ganska stor andel jämfört med klagomålens blandade  
 karaktär i de andra kommunerna.
19 2018 tog vi fler dricksvattenprover på beredskapsverken i Österåker. Dessutom tog vi över driften av fler vattenverk  
 vilket medförde fler dricksvattenprover.
20 Två prover som var "otjänliga" tas inte med i statistiken då de inte ses som representativa på grund av ospolat  
 vatten vid provtagning. (OBS! detta är nytt för i år – 2018 tog vi med ospolade prover i statistiken)
21 Pga en ny rutin med provtagning på ospolade prover har antalet otjänliga prover ökat. Vattnet har påverkats av  
 installationen i fastigheten (blandaren) och visar inte en brist i vattenkvalitet.
22  Samtliga besök gjordes på Margretelunds reningsverk
23 Knivsta och Blynäs saknar en dag i analysverktyget.
24 Hela 2019
25 100 procent av vårt Revaq-certifierade slam sprids på produktiv mark.
26 Antal anställda har ökat 2019
27 Tid för utbildning har ökat med över 1 000 timmar 2019. 
28 60-999 dagar, lika som årsredovisningen
29 1 pension
30 Är lika med 20 procent inklusive 3 pensionärer  
31 Exkl beredskapsövertid
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Antal elever som besökt Margretelunds reningsverk i Åkersberga 

2019
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Värt att veta

2019 2019

2019

2019

2018 2018
2018: 1400 st 
2019: 1418 st

Året-runt-abonnenter  
i skärgården 

Abonnenter i skärgården 
sommartid

Andel anställda som i hög grad anser att alla individer på Ros-
lagsvatten behandlas lika och med respekt oavsett  ålder, kön, 

könsidentitet, etnicitet, religion (eller annan trosuppfattning), 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 2018 var det 83 %.

Andel anställda som inte varit utsatta för 
kränkande särbehandling (mobbning) och/eller 

trakasserier (även sexuella) på arbetsplatsen
under det senaste året. 2018 var det 94,9 %.

Enskilda avlopps- 
anläggningar som  

töms med båt 

257

409 1768

308 1806

357

Återvinningscentral: 2 st Återvinningsfärja: 1 st

89%93%
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Ledningsgruppen tar fram övergripande mål som strävar mot att nå visionen, 
varumärkes plattformen och ägardirektiven. Målen har sammanställts för respektive 
process i en målmatris. Samordning och uppföljning sker kontinuerligt under året.

Roslagsvatten har en funktion för avfall och en för VA, kommunansvariga, som 
 ansvarar för att den fortlöpande kommunikationen mellan parterna sker smidigt. 
Kommunansvariga säkerställer att kommunens behov och krav tillgodoses genom 
 återkoppling och projektledning på Roslagsvatten. Kommunansvariga arbetar 
 tillsammans med kommunens tjänstemän i tidiga skeden och återrapportering sker  
vid respektive bolags styrelsemöte där det finns en stående punkt på dagordningen. 

Vid bokslut sker även rapportering till kommunerna från Roslagsvatten. På så sätt 
 rapporteras även de mål som är uppsatta till kommunerna på ett processbaserat sätt.

Information om verksamheten
Företaget har sitt säte i Österåker.
 
Roslagsvatten AB startade 1989 genom att VA-verksamheten i Österåker bolagiserades. 
1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms stad köpte en andel 
av bolaget från Österåkers kommun och dotterbolagen Österåkersvatten AB och 
Vaxholmsvatten AB bildades. Från 1 januari 2003 ingår VA-verksamheten i Knivsta 
kommun, från 1 april 2004 ingår VA-verksamheten i Vallentuna kommun och från  
1 maj 2014 ingår VA-verksamheten i Ekerö kommun enligt samma modell.
 
Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 23 960  
(23 800) abonnenter (inklusive industrier och andra kommersiella verksamheter).  
Huvuddelen av dricksvattnet kommer från Norrvattens kommunalförbund där 
Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta kommuner är medlemmar. Ekerö köper 
sitt dricksvatten från Stockholm Vattens vattenverk i Norsborg. Egen produktion 
av dricksvatten utförs vid tre mindre vattenverk, Lagga och Vassunda i Knivsta och 
Vifärna på Ekerö. Avloppsvatten renas i 25 avloppsreningsverk av varierande storlek 
inom de fem kommunerna. Dessutom ansvarar bolaget för driften av ett reningsverk 
på Ekerö. Roslagsvatten sköter drift och underhåll av 200 mil ledningsnät samt 228 
pump stationer. Huvuddelen av Vallentunas avloppsvatten renas vid Käppalaverket på 
Lidingö. Vallentuna kommun är medlem i Käppalaförbundet. Roslagsvatten sköter 
dessutom kundservice, avläsning av vattenförbrukning samt debitering av VA-avgifter 
för 21 810 (21 720) abonnenter i Täby och Danderyd. Från 1 januari 2020 övergår 
Danderyds kundservice efter upphandling till annan leverantör.
 
Från 1 januari 2010 har Österåkers kommun uppdragit åt Roslagsvatten att vara 
verksamhetsansvarig för hushållsavfall i kommunen. Från 1 januari 2011 gäller samma 
uppdrag också i Vaxholms stad. Totalt gäller uppdraget för båda kommunerna för avfall 
29 500 abonnenter och 9 000 enskilda avlopp. Från 1 oktober 2016 sköter Roslags vatten 
kundservice för avfall åt Ekerö kommun. Omsättningsmässigt för Roslagsvatten är 
uppdragen i Vaxholm, Österåker och Ekerö 114,8 (105,9) mkr för avfall respektive 
253,5 (194,9) mkr för VA.

Förvaltningsberättelse
Hållbarhetsrapport finns på sidan 4–43.
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Flerårsöversikt 
RESULTAT OCH STÄLLNING – KONCERNEN
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 464 976 433 345 398 656 362 273 319 307

Resultat efter finansiella poster * 57 098 27 496 61 581 43 312 1 929

Soliditet (%) 9,4 7,3 5,7 3,8 2,0

Avkastning på totalt kap. (%) 3,0 1,9 3,5 2,6 0,1

Antal anställda 135 121 110 109 103

Nettooms. per anställd ** 3 444 3 581 3 624 3 324 3 100

Investeringskostnad per anställd 1 807 1 465 1 925 1 385 1 743

Sjukfrånvaro (%) 2,9 5,5 5,5 5,2 5,1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
*VA-verksamhet ska enligt lag (över tid) utföras till lägsta nödvändiga kostnad för VA-kunderna.  
Därför kan tidigare års positiva resultat finansiera senare års underskott.
** Omsättning per anställd varierar med faktureringen av anläggningsavgifter för nya bostadsområden.

Ägarförhållanden
Koncernen består av fem dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB,
Knivstavatten AB, Vallentunavatten AB och Ekerövatten AB. Österåkersvatten,
Vaxholmsvatten, Vallentunavatten och Ekerövatten ägs till 99 procent av Roslagsvatten. 
Österåkers kommun, Vaxholms stad, Vallentuna kommun och Ekerö kommun  
äger 1 procent i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 procent av Roslagsvatten  
och Knivsta kommun äger resterande 0,1 procent i bolaget. 

Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i 
 respektive kommun. Styrelsen i dessa bolag ansvarar för taxorna och investerings budget 
samt övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal VA- verksamhet.  
Beslut om taxeändring och nya VA-verksamhetsområden skall fastställas av fullmäktige. 
Roslagsvatten fördelar proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter 
och kostnader till varje dotterbolag. Inga anställda finns i dotterbolagen.  
Strikt särredovisning sker mellan VA och avfall. 

Ägarförhållanden och koncernstruktur 
AKTIEÄGARE I ROSLAGSVATTEN AB

Andel

Österåkers kommun 43,9 %

Vallentuna kommun 16,7 %

Ekerö kommun 13,6 %

Vaxholms stad 12,6 %

Knivsta kommun 11,5 %

Täby kommun 1,1 %

Danderyds kommun 0,6 %
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Ekonomi – Lån, räntor och framtida finansiering
Inga nya lån har tagits upp under året, trots att nya lån fanns budgeterade. I stället  
för att amortera och sedan ta nya lån så har lånen behållits på samma nivå. Totalt är 
lånebeloppet 903 mkr. Räntekänsligheten är betydande och innebär att en ökning av 
räntekostnaderna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen skulle öka ränte- 
kostnaderna med cirka 9 mkr. Vilket motsvarar cirka 4 procent av brukningsavgifterna 
och cirka 9 procent av personalkostnaden. En finanspolicy finns som gäller för alla 
bolag. Två av bolagen, Vallentunavatten och Österåkersvatten fortsätter med enbart 
rörliga räntor tills vidare. De övriga tre dotterbolagen har sina lån enligt förslag i finans-
policyn om en viss andel bundna räntor.
 
Diskussioner och workshop kommer att hållas under våren 2020 för att fastställa 
 framtida finansiering för de kommande stora reningsverksutbyggnaderna.
 
Samtliga lån i dotterbolagen samt checkkrediten i Roslagsvatten har kommunal borgen.

Ökade krav på verksamheten
Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast expanderande 
kommunerna i landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt 
utökad kapacitet i anläggningarna. Ökade krav på verksamheten ställs också genom 
lagstiftning. Lag om allmänna vattentjänster (VA-lagen), EU-direktiv med vatten- 
förvaltning och vattenmyndighet innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och 
avloppsrening de kommande åren. Stora investeringar för att efterleva nya miljökrav 
kommer att behövas.

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

Genom att utöka verksamheten till fler kommuner eller med nya uppdrag i nuvarande 
ägarkommuner och därmed uppnå stordriftfördelar, har Roslagsvatten kunnat säkra 
kompetensförsörjningen och samtidigt begränsat kostnaderna. 

Taxor
Brukningstaxorna lämnades oförändrade under året i alla kommuner. 

VA-anläggningstaxan höjdes med 7,0 procent i Knivsta och med 5,0 procent  
i Vallentuna. I övriga kommuner lämnades taxan oförändrad.

Taxan på hushållsavfall lämnades oförändrad i Österåker och höjdes med  
7,0 procent Vaxholm. 
 
Intäkter
Intäkterna i koncernen uppgick under 2019 till 465,0 (433,3) mkr varav 258,3 mkr 
utgjorde brukningsavgifter. Av årets intäkter för anläggningsavgifter på 45,4 mkr  
kommer 21,4 mkr från tidigare år. Resultatet hade blivit 194,5 mkr högre om periodi-
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sering inte gjorts. Från 1 januari 2018 har periodiseringstiden för anläggningsavgifter 
ökats till 46 år från tidigare 30 år för att bättre spegla genomsnittsavskrivningstiden.
 
Intäkter från avfallsverksamheten i Österåker står för 14 procent, i Vaxholm för  
4 procent och på Ekerö för 7 procent av koncernens omsättning år 2019. 

Inköp och försäljning inom koncernen 
Moderbolaget har under året sålt varor och administrativa tjänster till dotterbolagen  
för 263,2 (304,2) mkr samt vatteninköp och övriga kostnader för 33,6 (30,4) mkr. 

Investeringar
Investeringarna i koncernen under året har uppgått till 244,0 (177,3) mkr. Detta 
 inkluderar årets ökning av pågående arbeten med 5,3 (83,2) mkr.  Investeringarna 
 består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och 
ledningsnät, samt datorer och kontorsinventarier. Beloppet fördelar sig på Österåker 
143,1 (20,4) mkr, Vaxholm 36,3 (23,0) mkr, Knivsta 25,8 (25,9) mkr, Vallentuna med 
20,7 (5,6) mkr och på Ekerö med 4,7 (18,1) mkr. Moderbolagets investeringar 8,0 
(1,2) mkr omfattar datorer, fordon, verktyg och inventarier. I moderbolaget uppgår 
årets pågående arbeten till 387,6 (382,3) mkr. 

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KONCERNEN Koncernens totala aktiekapital uppgår på balansdagen till 5 287  
(5 287) kkr och totalt eget kapital för koncernen uppgår på balansdagen till  
188 411 (142 781) kkr. 
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Föregående års totala resultat uppgick till 27 496 kkr. Koncernens totala resultat  
för 2019 uppgår till 45 630 kkr.

MODERBOLAGET Aktiekapitalet uppgår på balansdagen till 5 287 (5 287) kkr  
och totalt eget kapital uppgår på balansdagen till 7 062 (5 483) kkr. 

Föregående års resultat uppgick till  –1 579 kkr. Årets resultat uppgår till +1 579 kkr.

Förslag till vinstdisposition 
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL (KRONOR):

Andel

Ansamlad förlust –1  578 966

Årets vinst 1  578 966

0

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera. I ny räkning överföres 0

Styrelsens yttrande över verksamhetens förenlighet  
med bolagsordningen

Styrelsen bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen i bolagsordningen.

För att driva en robust och hållbar verksamhet och därmed uppnå god ekonomisk 
hushållning över tid jobbar vi aktivt med kostnadseffektivitet. Ett sätt är att göra 
kostnadseffektiva upphandlingar både i investeringsprojekt och för driftskostnader. 
Uppföljning av upphandlingar och”lessons learned” i investeringsprojekt åter-
rapporteras vid större avvikelser till styrelserna och i vissa fall görs upphandlingar  
om för att uppnå en högre grad av kostnadseffektivitet. Stort fokus ligger på att 
 budgeterade kostnader ska hållas eller vara lägre med överenskommen kvalitet. 
Resultat och helårsprognos redovisas på samtliga styrelsemöten. I slutändan påverkas 
taxan. Brukningstaxan har inte höjts i någon av kommunerna de senaste två åren, 
vilket innebär att styrelsens bedömning är att verksamheten bedrivs enligt ägar-
direktivens krav på kostnadseffektivitet, i allt väsentligt. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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”Roslagsvattens ägarkommuner  
tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast 

expanderandekommunerna i landet.  
Expansionen kräver stora nyinvesteringar  

i VA-utbyggnad samtutökad kapacitet  
i anläggningarna.”
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Koncernens resultaträkning

Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 415 068 389 448

Övriga rörelseintäkter 2 49 908 43 670

Erhållna bidrag  0 227

Aktiverat arbete för egen räkning  16 171 9 976

Summa rörelsens intäkter  481 147 443 321

    

Rörelsens kostnader    

Inköp av vatten  -33 556 -29 259

Övriga externa kostnader 3 -224 562 -226 620

Personalkostnader 4 -104 956 -92 156

Överskottsfond pensioner  1 515 1 229

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 -57 214 -57 942

Förlust avyttring anläggningstillgångar  -6 -50

Summa rörelsens kostnader  -418 779 -404 798

    

Rörelseresultat  62 368 38 523

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 614 1 188

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -5 885 -4 619

Summa resultat från finansiella poster  -5 270 -3 431

    

Resultat efter finansiella poster  57 098 35 092

    

    

Resultat före skatt  57 098 35 092

    

Skatt på årets resultat 7 -11 468 -7 596

    

ÅRETS RESULTAT  45 630 27 496
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TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 8 0 413

Summa immateriella anläggningstillgångar  0 413

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 9 126 450 129 193

VA-ledningar 10 1 420 745 1 237 493

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 58 469 58 982

Inventarier, verktyg och installationer 12 15 814 13 859

Finansiell leasing 13 3 356 3 533

Pågående arbete 14 387 563 382 282

Summa materiella anläggningstillgångar  2 012 397 1 825 342

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  6 194 5 548

Summa finansiella anläggningstillgångar  6 194 5 548

    

Summa anläggningstillgångar  2 018 591 1 831 303

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  1 795 760

Summa varulager  1 795 760

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  125 036 105 348

Skattefordringar  2 225 2 268

Övriga fordringar  47 080 12 873

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 24 352 23 225

Summa kortfristiga fordringar  198 693 143 714

    

Kassa och bank    

Kassa och bank  142 588 165 809

Summa kassa och bank  142 588 165 809

    

Summa omsättningstillgångar  343 076 310 283

    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 361 667 2 141 586

Koncernens balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital    

Aktiekapital  -5 287 -5 287

Övrigt tillskjutet kapital  -1 023 -1 023

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -182 101 -136 471

Summa eget kapital  -188 411 -142 781

    

Avsättningar    

Uppskjutna skatter 16 -47 061 -35 636

Summa avsättningar  -47 061 -35 636

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 17 -196 340 -221 341

Periodiserade anläggningsavgifter  -977 489 -787 793

Skuld till Knivsta, Vaxholm, Österåkers och Vallentuna kommuner  -50 485 -50 485

Övriga långfristiga skulder  -4 619 -5 671

Summa långfristiga skulder  -1 228 933 -1 065 290

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 17 -706 719 -685 664

Leverantörsskulder  -66 289 -73 970

Övriga kortfristiga skulder  -93 753 -81 796

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 -30 502 -56 448

Summa kortfristiga skulder  -897 263 -897 878

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -2 361 668 -2 141 585

Koncernens balansräkning
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Kassaflödesanalys för koncernen

 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 57 098 35 092

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 57 220 57 992

Överskottsfond pensioner 1 515 1 229

Periodiserade anläggningsavgifter 194 493 119 903

Betald inkomstskatt -7 -57

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 310 319 214 159

Ökning/minskning varulager -1 035 12

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -55 022 -34 433

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -26 468 33 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 794 212 884

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -243 856 -178 525

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -2 161 -833

Kassaflöde från investeringsverksamheten -246 017 -179 358

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - 4 966

Mottagna/återbetalda depositioner -3 945 --

Amortering av skuld - 1 053 -30 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 998 -25 034

Årets kassaflöde -23 221 8 492

Likvida medel vid årets början 165 809 157 317

Likvida medel vid årets slut 142 588 165 809
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Moderbolagets resultaträkning

Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 553 377 434 059

Övriga rörelseintäkter 2 0 227

Aktiverat arbete för egen räkning  16 171 9 977

Summa rörelsens intäkter  569 548 444 263

    

Rörelsens kostnader    

Inköp av vatten  -34 786 -30 430

Handelsvaror  -201 012 -93 025

Övriga externa kostnader 3 -223 510 -226 053

Personalkostnader 4 -104 956 -92 156

Överskottsfond pensioner  1 515 1 229

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -5 045 -5 040

Förlust avyttring anläggningstillgångar  -6 -50

Summa rörelsens kostnader  -567 800 -445 525

Rörelseresultat 19 1 748 -1 262

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 0 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -126 -265

Summa resultat från finansiella poster  -126 -264

Resultat efter finansiella poster  1 622 -1 526

    

Resultat före skatt  1 622 -1 526

    

Skatt på årets resultat 7 -43 -53

ÅRETS RESULTAT  1 579 -1 579
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Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 8 0 413

Summa immateriella anläggningstillgångar  0 413

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 12 9 801 6 395

Finansiell leasing 13 3 356 3 533

Pågående arbete 14 387 563 382 282

Summa materiella anläggningstillgångar  400 720 392 210

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 20 496 496

Andra långfristiga fordringar  4 415 3 438

Summa finansiella anläggningstillgångar  4 911 3 934

    

Summa anläggningstillgångar  405 631 396 557

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  1 360 333

Summa varulager  1 360 333

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  19 249 1 282

Skattefordringar  2 023 2 065

Övriga kortfristiga fordringar  4 022 5 894

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 22 848 3 822

Summa kortfristiga fordringar  48 142 13 063

    

Kortfristiga placeringar    

Övriga kortfristiga placeringar  500 200

Summa kortfristiga placeringar  500 200

    

Kassa och bank  49 335 52 510

    

Summa omsättningstillgångar  99 337 66 106

    

SUMMA TILLGÅNGAR  504 968 462 663
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Moderbolagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 21 5 287 5 287

Uppskrivningsfond  1 023 1 023

Reservfond  752 752

Summa bundet eget kapital  7 062 7 062

    

Fritt eget kapital 22   

Balanserad vinst eller förlust  -1 579 0

Årets resultat  1 579 -1 579

Summa fritt eget kapital  0 -1 579

    

Summa eget kapital  7 062 5 483

    

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder  2 699 2 651

Summa långfristiga skulder  2 699 2 651

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till koncernföretag  338 603 325 531

Leverantörsskulder  66 289 73 970

Övriga kortfristiga skulder  64 392 4 787

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 25 923 50 241

Summa kortfristiga skulder  495 207 454 529

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  504 968 462 663
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 1 622 -1 526

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 5 051 5 090

Överskottsfond pensioner 1 515 1 229

Betald inkomstskatt -1 -56

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

8 187 4 737

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning/minskning varulager -1 027 32

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -35 421 12 807

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 40 678 85 456

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 417 103 032

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 100 -85 502

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -2 492 -1 229

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 592 -86 731

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -3 175 16 301

Likvida medel vid årets början 52 510 36 209

Likvida medel vid årets slut 49 335 52 510
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Noter, gemensamma för 
moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Års- och koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisnings- 
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning  
och koncernredovisning (K3).
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Roslagsvatten AB och de företag 
över vilket moderföretaget har direkt eller indirekt bestämmande och inflytande. 
 Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat företags finansiella och 
 operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Bestämmande  inflytande 
föreligger i normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt innehar aktier som 
 representerar mer än 50 procent av rösterna.

Roslagsvattens koncernredovisning upprättas enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag elimineras mot det egna kapitalet som fanns 
i respektive bolag vid förvärvstillfället. Dotterbolagens intjänade vinstmedel inräknas  
i koncernens eget kapital endast till den del de intjänats efter den tidpunkt då 
 dotterbolaget förvärvades och fram till och med att moderbolaget ej längre har ett 
bestämmande inflytande över dotterbolaget.

Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster  
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid 
 upprättande av koncernredovisning.

Intäktsredovisning
Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras  
i Vattentjänstlagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer  
att erhållas vid leverans till kund enligt försäljningsvillkoren.
 
Anläggningsavgifterna skall täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät,
avskrivningstiden för ledningsnät som är 30–50 år, del av huvudanläggningen,
administration (så som fakturering, kommunikation med kund, kontrakt,  
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät.
 
Från 1 januari 2018 har periodiseringen förlängts från tidigare 30 år till 46 år.  
Ändringenhar gjorts för att bättre avspegla den ekonomiska livslängden för 
 anläggningen intäkten härstammar från.
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Intäkter från anläggningsavgifter periodiseras enligt:

År 1 10 procent för administrationskostnader.
År 2–46 2 procent per år intäktsförs.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler  
som är beslutade före balansdagen.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om 
inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget 
kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas  
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avser temporära skillnader som hänför sig till skillnad  
mellan redovisat värde och skattemässigt värde på inventarier.

Varulager 
Varulagret består av reservdelar och värderas till inköpspris.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas 
för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den 
bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar uppgår till tre år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings-
värde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kom-
ponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska 
fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anlägg-
ningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.
 
Då framtida avlopsslösning har dragt ut på tiden har avskrivningstiden för 
 Margeretlunds reningsverk i Österåker och Blynäs reningsverk i Vaxholm förlängts 
med fem år från 2021 till 2026.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjande-
period och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
 materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 

År

Byggnader, avloppsreningsverk 

Grundläggning, betongarbeten, överbyggnad och stomme 75

Tak, VVS-stammar, el 30

Yttre och inre stomkomponenter 25

Byggnader, övrigt 33

Tekniska anläggningar, avloppsreningsverk

Elkraft 30

Rörsystem 25

Luftningsanläggning 20

Pumpar, VVS och luftbehandling 15

Skrapor, styrövervakning, reglering och övrigt 10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

VA-ledningar 30–50

LTA-pumpar 11

Övrigt 10

Inventarier

Kontorsinventarier 10

IT-utrustning 3–7

Leasing

Leasingbilar 3

Finansiella instrument
KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till 
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt  
i  resultaträkningen.

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för  
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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SKULDER

Skulder redovisas till anskaffningsvärde. Reserv för uppkomna skador som Roslags- 
vatten kan bli ersättningsskyldiga till har värderats till summan av inkomna krav.

OBESK ATTADE RESERVER

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen som annat eget
kapital. Den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till reserverna redovisas som
uppskjutna skatter.

K ASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet  
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

SOLIDITET

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande 
till balansomslutning.

AVK ASTNING PÅ TOTALT K APITAL

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Not 2  Rörelsens intäkter

2019 2018

KONCERNEN

Koncernens anläggningsintäkter

Periodiserade intäkter från tidigare år 21 383 18 312

Årets periodiserade intäkter 23 986 15 357

Summa 45 369 33 669

MODERBOLAGET

Moderbolagets intäkter

Utförda entreprenader 201 012 93 025

Övrig försäljning 352 365 341 261

Summa 553 377 434 286

I övrig försäljning ingår debitering från moderbolaget till dotterbolagen för gemensamma kostnader  
för administration, ledning och utveckling.
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Not 3  Arvode till revisorer
Moderbolaget 2019 2018

EY

Revisionsuppdrag 428 600

Lekmannarevisionsuppdrag 35 69

Skatterådgivning inkl övriga tjänster 39 328

Summa 502 997

Österåkers kommun

Revisionsuppdrag 50 48

Summa 50 48

RISE Research Institute of Sweden AB

Revision REVAQ 37 90

Omcertifieringsrevision 9001.14001 117 0

Summa 154 90

Arvodet för revision avser både moderbolaget och koncernen.

Not 4  Löner, anställda, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderbolaget

2019 2018

Medelantalet heltidsanställda

Kvinnor 61 52

Män 74 69

Totalt 135 121

Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 1 729 3 603

Övriga anställda 67 042 56 784

Totalt 68 771 60 387

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 149 865

Pensionskostnader för övriga anställda 8 144 5 561

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 21 876 19 097

Övriga personalkostnader 4 594 6 246

Totalt 34 763 31 769

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 103 441 92 156

Pensionsutfästelser för samtlig personal (inkl VD) betalas månatligen till fristående försäkringsbolag. 
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare på balansdagen 

2019 2018

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 34 %

Andel män i styrelsen 50 % 66 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 30 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 70 %

Styrelsearvodena för dotterbolagen redovisas även i moderbolaget. Styrelsearvode har betalats ut under året  
med totalt 1 112 kkr. Till ledamöter i Österåker med 639 kkr, i Vaxholm 106 kkr, i Knivsta 146 kkr, i Vallentuna 103 kkr  
och i Ekerö med 119 tkr.

Avtal om avgångsvederlag
För VD är uppsägningstid från bolagets och VD:s sida ömsesidigt 3 månader. Om uppsägning sker från bolaget  
sida är VD berättigad till lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag motsvarande en årslön.

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

 2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter kundfordringar 614 1 188 0 1

Summa 614 1 188 0 1

Koncernen Moderbolaget

 2019 2018 2019 2018

Inlåningsränta på tillgodohavande bank 270 437 77 215

Ränta på skulder till kreditinstitut 3 974 1 479 35 35

Borgensavgifter 1 627 2 695 0 8

Ränta på leverantörsskulder 14 8 14 8

Summa 5 885 4 619 126 266
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Not 7  Skatt på årets resultat

Not 8  Immateriella anläggningstillgångar

Not 9  Byggnader och mark

Koncernen Moderbolaget

 2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt -39 -53 -43 -53

Uppskjuten skatt -11 429 -7 543 0 0

Totalt -11 468 -7 596 -43 -53

Koncernen Moderbolaget

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 397 2 397 2 397 2 397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 397 2 397 2 397 2 397

    

Ingående avskrivningar -1 984 -1 505 -1 984 -1 505

Årets avskrivningar -413 -479 -413 -479

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 397 -1 984 -2 397 -1 984

    

Utgående redovisat värde 0 413 0 413

 Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 203 163 201 965

Inköp 4 050 1 198

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 207 213 203 163

   

Ingående avskrivningar -73 970 -65 749

Årets avskrivningar -6 793 -8 221

Utgående ackumulerade avskrivningar -80 763 -73 970

   

Utgående redovisat värde* 126 450 129 193

   

Bokfört värde byggnader 97 633 99 875

Bokfört värde mark 1 172 1 172

SUMMA 98 805 101 047

* I utgående redovisat värde ingår markanläggningar med 27 645.
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Not 10  VA-ledningar

Not 11  Maskiner och inventarier

 Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 546 858 1 462 328

Inköp 217 764 84 530

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 764 622 1 546 858

   

Ingående avskrivningar -309 366 -276 580

Årets avskrivningar -34 511 -32 785

Utgående ackumulerade avskrivningar -343 877 -309 365

   

Utgående redovisat värde 1 420 745 1 237 493

 Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 147 817 143 043

Inköp 8 745 5 102

Omklassificeringar  -328

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 156 562 147 817

  

Ingående avskrivningar -88 834 -78 474

Omklassificeringar  25

Årets avskrivningar -9 259 -10 386

Utgående ackumulerade avskrivningar -98 093 -88 835

   

Utgående redovisat värde 58 469 58 982

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen Moderbolaget

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 56 085 53 792 37 280 37 510

Inköp 8 199 3 408 8 042 1 213

Försäljningar/utrangeringar -86 -1 443 -86 -1 443

Omklassificeringar  328

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 198 56 085 45 236 37 280

     

Ingående avskrivningar -42 226 -37 527 -30 885 -27 718

Försäljningar/utrangeringar 81 1 393 81 1 393

Årets avskrivningar -6 239 -6 068 -4 631 -4 560

Omräkningsdifferenser  -24

Utgående ackumulerade avskrivningar -48 384 -42 226 -35 435 -30 885

   

Utgående redovisat värde 15 814 13 859 9 801 6 395
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Not 13  Finansiell leasing
Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 14  Pågående arbeten

Koncernen Moderbolaget

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Inom ett år 657 882 657 882

Senare än ett år men inom fem år 2 699 2 651 2 699 2 651

Totalt 3 356 3 533 3 356 3 533

     

Ingående anskaffningsvärde 11 158 10 242 11 158 10 242

Inköp 1 235 1 410 1 235 1 410

Försäljningar/Utrangeringar -533 -494 -533 -494

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 860 11 158 11 860 11 158

     

Ingående avskrivningar -7 624 -6 753 -7 624 -6 753

Försäljningar/utrangeringar 213 387 213 387

Årets avskrivningar -1 093 -1 259 -1 093 -1 259

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 504 -7 625 -8 504 -7 625

     

Utgående redovisat värde 3 356 3 533 3 356 3 533

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 382 282 299 055 382 282 299 055

Inköp 205 397 175 387 205 397 175 387

Omklassificeringar -200 116 -92 160 -200 116 -92 160

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 387 563 382 282 387 563 382 282

     

Utgående redovisat värde 387 563 382 282 387 563 382 282

 Pågående arbeten 2019-12-31 2018-12-31

Roslagsvatten AB 227 1 166

Österåkersvatten AB 118 923 134 048

Vaxholmsvatten AB 59 681 70 712

Knivstavatten AB 46 309 45 880

Vallentunavatten AB 44 230 49 659

Ekerövatten AB 118 193 80 817

SUMMA 387 563 382 282
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Not 15  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 16  Uppskjuten skatt

Not 17  Upplåning

Koncernen Moderbolaget

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter 17 737 19 432 16 233 0

Förutbetalda hyror 939 904 939 904

Förutbetalda kostnader 5 676 2 889 5 676 2 918

 Totalt 24 352 23 225 22 848 3 822

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 47 002 35 573

Uppskjuten skatt hänförlig till temporär skillnad på byggnader och mark 59 63

Belopp vid årets utgång 47 061 35 636

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 196 340 221 341

Vallentuna kommun 38 800 38 800

 Totalt 235 140 260 141

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 706 719 685 664

 Totalt 706 719 685 664

   

Summa skulder 941 860 945 805

 941 860 945 805

   

Förfallotider   

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år  
efter balansdagen 25 000 25 000

 Totalt 25 000 25 000

Samtliga skulder till kreditinstitut är amorteringsfria. Lånen har en kapitalbindningstid på mellan ett och sju år. 
Skulden till Vallentuna kommun är ett räntefritt lån som kan nyttjas under 20 år. 
Säkerhet för samtliga lån är ställd genom kommunal borgen.
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Not 21  Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 52 868 st A-aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 20  Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 496 496

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 496 496

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade värdeförändringar 0 0

Utgående restvärde enligt plan 496 496

Dotterbolag/org.nr/Säte
Kapitalandel  

%
Kapitalandel  

%
Eget kapital  

Kkr
Årets resultat  

kr

Österåkersvatten AB 556482-7946, Österåker 99 99 4 0

Vaxholmsvatten AB 556483-2987, Vaxholm 99 99 4 0

Knivstavatten AB 556633-6227, Knivsta 99 99 5 0

Vallentunavatten AB 556655-9836, Vallentuna 99,9 100 0 0

Ekerövatten AB 556956-2936, Ekerö 99 99 0 0

 496 13 0

Not 19  Försäljning och inköp inom koncernen

Moderbolaget 2019 2018

Inköp av varor   

Sålda varor och administrativa tjänster från moderbolaget 263 198 304 239

Sålt vatten och övriga kostnader från moderbolaget 33 556 30 430

Totalt 296 754 334 669

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna räntekostnader 2 662 3 430 255 202

Upplupna löner 670 1 579 670 1 579

Upplupna semesterlöner 4 163 3 512 4 163 3 512

Upplupna skadeersättningar 1 632 503 1 632 503

Övriga poster 21 374 47 424 19 202 44 445

Totalt 30 501 56 448 25 922 50 241
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Not 22  Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:  

Ansamlad förlust -1 579

Årets vinst 1 579

Totalt 0

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera. I ny räkning överföres 0 

Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Moderbolaget 
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns.

Not 24  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget 
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

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

Åkersberga 2020-       -

Michaela Fletcher 
Ordförande  
  

  
Parisa Liljestrand

  
Adam Reuterskiöld
Vice ordförande

 

Peter Evansson 

Malin Forsbrand 

Reynoldh Furustrand

 
Christian Wiklund  
Verkställande direktör    

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-      -   
Ernst & Young AB
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Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Roslagsvatten AB, org.nr 556142-2394

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
 Roslagsvatten AB för år 2019 med undantag för hållbarhetsrapporten samt annan 
information på sidorna 2–44. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning  
ingår på sidorna 45–70 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-ningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och  balans räkningen 
för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
 enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar  enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att  årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
 årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning  
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
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direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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

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

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

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

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

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

det vårt jobb att se till så att haven mår bra. 
Hav mår inte bra av kemikalier. Om vi 

hjälps åt kan vi minska kemikalieutsläppen, 
till exempel genom att tvätta bilen vid en 

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Roslagsvatten AB för 
år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Vi tillstyrker 
att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt  denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
 moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägen-
heter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och  koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
 bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i  övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
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 löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
 ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet  
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
 väsentligt avseende:

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
 försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Stockholm 2020-     -
Ernst & Young AB

Fredric Hävrén
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för året 2019
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2019

VI AV FULLMÄKTIGE UTSEDDA lekmannarevisorer, har granskat Roslagsvatten 
 Aktiebolags verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med  gällande 
 bolagsordning, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmanna revisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva  
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har vi träffat bolagets verkställande ledning vid två tillfällen för att 
 informera oss om utvecklingen i verksamheten. Vi har vid tre tillfällen också träffat  
den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive gransknings-
insatser och resultatet av dessa. Vi har gått igenom styrelseprotokoll och andra 
 väsentliga  styrdokument.

Under året har vi genomfört en fördjupad granskning av bolagets strategiska  underhåll 
av anläggningstillgångar. Vår bedömning är att Roslagsvattens strategiska arbete inom 
detta område inte varit fullt ut ändamålsenligt under år 2019. Det har funnits brister 
i planeringen och uppföljningen av underhållet och bolaget bedömer att det finns 
en  underhållsskuld som, fram till idag har ökat, men någon uppskattning av dess 
 storlek har inte gjorts. Vi bedömer således att styrelserna i Roslagsvatten AB samt dess 
 dotter bolag inte till fullo säkerställt att det strategiska underhållet är förenligt med  
god  ekonomisk hushållning. Vi ser dock positivt på att bolaget har påbörjat ett  arbete 
med att förtydliga roller och ansvar såväl som utveckla det strategiska arbetet med 
 planering av underhållsåtgärder. Den fördjupade granskningen har avrapporterats  
i separat rapport där rekommendationer har lämnats i syfte att ytterligare stärka den 
interna kontrollen.  

I bolagets ägardirektiv anges flera viktiga styrsignaler som styrelsen har att beakta  
i sin styrning. I vår granskningsrapport föregående år var vår bedömning att styrelsen 
inte på ett tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningens förvaltningsberättelse redogjort 
för huruvida gällande ägardirektiv uppfylls eller inte. I årets årsredovisning  redovisar 
 styrelsen sin egen bedömning rörande verksamhetens ändamålsenlighet, men det 
 framgår inte vilka faktorer styrelsen grundar sin bedömning på. Vi uppmanar  därför 
 styrelsen att ytterligare utveckla mål och mått för utvärdering och analys rörande 
måluppfyllelse i förvaltningsberättelsen framgent. Vi har i vår granskning erfarit att  
ett sådant arbete har initierats av bolagets verkställande ledning. Detta med utgångs-
punkt från gällande ägardirektiv.
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 Med undantag för det strategiska underhållet av anläggningstillgångar bedömer 
vi sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
 ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt samt med en tillräcklig intern kontroll. 

Åkersberga den 11 mars 2020
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Anders Haglund  
Av fullmäktige i Vaxholms stad  
utsedd lekmannarevisor

Jan Olsson 
Av fullmäktige i Ekerö kommun  
utsedd lekmannarevisor

Erik Weiman  
Av fullmäktige i Knivsta kommun  
utsedd lekmannarevisor

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

Jan Winberg 
Av fullmäktige i Österåker kommun 
utsedd lekmannarevisor
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”Vi har påbörjat  
en resa – en resa  
som vi kallar för 

 Roslagsvatten 2.0  
och som ska ta oss  
till att bli topp fem  

bästa VA- och  
avfallsbolaget  

i Sverige.” 
Christian Wiklund
Vd Roslagsvatten AB

Alla härliga barn vi ser i årsredovisningen,  
är barn till våra medarbetare. 
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Vaxholm Smeden 3 AB 
556780-9875 

1(12)  

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Vaxholm Smeden 3 AB, 556780-9875, med säte i Vaxholm, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Allmänt om verksamheten 
Vaxholm Smeden 3 AB hyr ut och förvaltar lägenheter genom fastigheten Vaxholm Smeden 3. 
Vaxholm Smeden 3 AB ingår som ett helägt dotterbolag i koncernredovisningen för Vaxholms stad. 

Verksamhetens art och inriktning 
Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också 
en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget adiministreras genom stadens förvaltning. 
Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Belopp i kr 
2015-12-31 

Nettoomsättning 4 186 581 4 161 808 4 093 547 4 107 055 4 101 381 
Rörelseresultat 1 338 113 1 331 406 966 227 1 241 636 1 253 889 
Balansomslutning 18 351 207 18 551 695 20 279 226 20 958 269 20 782 544 
Justerat eget kapital 5 231 232 4 790 401 4 269 084 4 163 022 3 773 943 
Avkastning på eget kapital % 20 21 14 20 22 
Soliditet % 29 25 21 20 18  
Def se not 16 

Ingen omräkning av nyckeltalen avseende år 2018 och tidigare har gjorts enligt lättnadsregeln i ÅRL. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband 
med att lägenheter blivit vakanta. Ytterligaren en lägenhet flyttades över till socialförvaltningens 
blockhyra. 

Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har genomförts och förhandlingen landade i en 
hyreshöjning om 1,8% för 2019. 

En större vattenläcka föranledde arbeten med renovering av stammar samt helrenovering av badrum i 
två lägenheter. Övriga stammar inventeras under nästkommande år. 

Nissen som rustades upp under 2018 har besiktigats och kommer kräva större insatser, arbetet 
planeras in i nästkommande investeringsplan. 

Ett renoveringsarbete på lokalen som hyrs ut till ICA har förberetts och planeras att utföras under 2020 
enligt underhåll- och investeringsplanen. 

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

Per den 1 januari 2019 har bolaget övergått till regelverket BFNAR 2012:1 (K3 ). Tidigare år har 
bolaget redovisat enligt BNAR 2016:10 (K2). Ingen omräkning av tidigare års belopp har gjorts. 
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Eget kapital 

Aktiekapital 
Balanserad 

vinst 
Årets 
vinst 

Vid årets början 100 000 2 509 528 769 599 
Utdelning -384 800 
Omföring av föreg års vinst 769 599 -769 599 
Årets resultat 835 085 

Vid årets slut 100 000 2 894 327 835 085  

Effekt vid byte av redovisningsprincip 
Jämförelseårets resultat och balanserade vinst har inte justerats pga övergången till K3 i enligt med 
ÅRL 3 kap 5§ fjärde stycket. 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 3 729 412, disponeras enligt följande: 

Belopp i kr 
Utdelning, [1 000 aktier * utdeln 417,54 kr per aktie] 417 543 
Balanseras i ny räkning 3 311 869 

Summa 3 729 412  

Utdelning kommer att ske enligt bolagets utdelningspolicy. Ett belopp på 417 543 kronor, vilket 
motsvarar 50% av årets resultat, utbetalas i april 2020. 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 25,8%. Soliditeten är mot bakgrund av att 
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget beöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till 
vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2 - 3 st (försiktighetsregeln). 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter 
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Belopp i kr Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31  

Nettoomsättning 2 4 186 581 4 161 808 
4 186 581 4 161 808 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -2 495 438 -2 482 336 
Avskrivningar av materiella och 
anläggningstillgångar -353 030 -348 066 

Rörelseresultat 1 338 113 1 331 406 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 117 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -285 750 -311 000 

Resultat efter finansiella poster 1 052 363 1 020 523 

Bokslutsdispositioner 6 14 853 -24 252 

Resultat före skatt 1 067 216 996 271 

Skatt på årets resultat 7 -232 131 -226 672 

Årets resultat 835 085 769 599 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 8,9 17 038 000 15 647 234 
Inventarier, verktyg och installationer /0 55 480 81 838 

17 093 480 15 729 072 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 11 489 

489 

Summa anläggningstillgångar 17 093 969 15 729 072  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 307 861 38 190 
Aktuell skattefordran 82 732 95 795 
Övriga fordringar 17 087 17 087 

407 680 151 072 

Kassa och bank 849 558 2 671 551 

Summa omsättningstillgångar 1 257 238 2 822 623 

SUMMA TILLGÅNGAR 18 351 207 18 551 695 
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 000 100 000 

100 000 100 000  

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 2 894 327 2 509 528 
Årets resultat 835 085 769 599 

3 729 412 3 279 127 

Summa eget kapital 3 829 412 3 379 127 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 12 1 794 473 1 809 326 

1 794 473 1 809 326 

Långfristiga skulder 13 
Övriga långfristiga skulder 11 430 000 11 930 000 

11 430 000 11 930 000  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 322 777 440 939 
Övriga kortfristiga skulder 620 126 618 750 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 354 419 373 553 

1 297 322 1 433 242 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 351 207 18 551 695 
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Belopp i kr Not 
2019-01-01- 
2019-12-31 

6(12) 

2018-01-01- 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 1 052 363 1 020 523 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 353 030 348 066 

1 405 393 1 368 589 
Betald inkomstskatt -219 557 -226 672 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

1 185 836 1 141 917 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -269 671 568 316 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -135 920 145 816 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 780 245 1 856 049  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av förvaltningsfastigheter -1 717 438 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 717 438 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån -500 000 -2 400 000 
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -384 800 -267 198 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -884 800 -2 667 198 

Årets kassaflöde -1 821 993 -811 149 
Likvida medel vid årets början 2 671 551 3 482 700 

Likvida medel vid årets slut 849 558 2 671 551  

Noter till kassaflödesanalysen 

Not Övriga upplysningar till kassa flödesanalysen 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. De redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med 1 januari 2019 har bolaget övergått till K3. I enlighet med ÅRL 3 kap. 5§ fjärde stycket 
räknar bolaget ej om jämförelsetalen. 

Uppgifter i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen avseende åren 2018 och tidigare har inte räknats 
om 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna byggnader har skillnaden i förbrukningen av 
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter 
vilka skrivs av separat. 
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Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar Ar 
Byggnader 20-70 
Inventarier, verktyg och installationer 5 

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: 

-Stomme 70 år 
-Fasad, tak, fönster 60 år 
-Installationer 25 år 
-Markanläggning 30 år 
-Lägenhetsrenovering 20 år 
-Stamrenovering 25 år 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 

Nettoomsättning per rörelsegren 
2019-01-01- 2018-01-01- 
2019-12-31 2018-12-31  

Interna hyresintäkter 2 294 017 1 944 718 
Övriga hyresintäkter 1 892 564 2 217 090 

Summa 4 186 581 4 161 808 

Not 3 Anställda och personalkostnader 
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. 

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31  

Ränteintäkter, övriga 117 

Summa 117 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2019-01-01- 2018-01-01- 
2019-12-31 2018-12-31  

Räntekostnader, närstående part 285 750 311 000 

Summa 285 750 311 000 
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2018-01-01- 
2018-12-31  

2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01- 
2018-12-31  

2019-01-01- 
2019-12-31 

-489 
226 672 232 620 Aktuell skattekostnad 

Uppskjuten skatt 

2019-12-31  2018-12-31  

Not 6 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning: 
Periodiseringsfond, årets avsättning 
Periodiseringsfond, årets återföring 

Summa 

Not 7 Skatt på årets resultat 

-355 147 -329 362 
370 000 305 110 

14 853 -24 252 

232 131 226 672 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Procent Belopp 
1 067 216 

21,4 228 382 
489 

1 774 
1 975 
-489 

-232 131  

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Skatt hänförlig till tidigare år 
Schablonränta på periodiseringsfond 
Uppskjuten skatt 
Övrigt 
Redovisad effektiv skatt 

Differens 

Not 8 Byggnader och mark 

2018-01-01- 
2018-12-31  

Procent 

22,0 

8 185 

-693 
-226 672 

Belopp 
996 271 

219 180 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Vid årets slut 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Årets avskrivning 

Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid årets slut 

Totala taxeringsvärdet 45 400 000 kr är fördelat enligt följande: 
Byggnad 31 800 000 kr, mark 13 600 000 kr. 

19 754 225 19 754 225 
1 717 438 

21 471 663 19 754 225 

-4 106 991 -3 785 283 
-326 672 -321 708 

-4 433 663 -4 106 991 

17 038 000 15 647 234 

3 709 533 3 709 533 

3 709 533 3 709 533 
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Not 9 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter 
Bolaget kan ej mäta fastighetens verkliga värden på ett tillförlitligt sätt, därvid utelämnas denna uppgift. 

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 2018-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 128 797 128 797 

    

128 797 128 797  
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -46 959 -20 601 
-Årets avskrivning -26 358 -26 358 

-73317 -46959 

Redovisat värde vid årets slut 55 480 81 838  

Not 11 Uppskjuten skatt 

2019-12-31 
Uppskjuten Uppskjuten 

skattefordran skatteskuld Netto 
Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader 489 489 

Uppskjuten skattefordran/skuld 489 489 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 489 489 

2018-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 

Uppskjuten skattefordran/skuld 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

Temporär skillnad 
Redovisat Skattemässigt Temporär 

2019-12-31 värde värde skillnad  
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Byggnader och mark 17 038 000 17 040 283 2 283 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skatteskuld 

17 038 000 17 040 283 2 283  

Redovisat Skattemässigt Temporär 
2018-12-31 värde värde skillnad 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skatteskuld 
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Not 12 Periodiseringsfonder 

beskattningsår 2013 
beskattningsår 2014 
beskattningsår 2015 
beskattningsår 2016 
beskattningsår 2017 
beskattningsår 2018 
beskattningsår 2019 

Vaxholm Smeden 3 AB 
556780-9875 

Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 
Periodiseringsfond, avsatt vid 

2019-12-31 2018-12-31 
370 000 

397 000 397 000 
211 299 211 299 
272 440 272 440 
229 225 229 225 
329 362 329 362 
355 147 

1 794 473 1 809 326 

Skulder som förfaller senare än ett ar från balansdagen 
Skulder till moderföretag 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 
Skulder till moderföretag 

500 000 500 000 

9 430 000 9 930 000 

Av periodiseringsfonder utgör 372 838 (398 052) kr uppskjuten skatt. 

Not 13 Långfristiga skulder 
2019-12-31 2018-12-31  

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2019-12-31 2018-12-31  

Ställda säkerheter Inga Inga 

Even  tualförpliktelser 
Bolaget har inga  even  tualförpliktelser. 

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera. 

Not 16 Ägaruppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Vaxholms stad, org nr 212000-2908 med säte i Vaxholms stad. 
Vaxholms stad upprättar sammanställda räkenskaper för den koncernen som bolaget ingår i. 

Inköp och försäljning inom koncernen 
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 14,8 % av inköpen och 48,2 % av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 
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Styrelseordförande  
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Not 17 Nyckeltalsdefinitioner  

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Justerat eget kapital: 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt. 

Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster! Justerat eget kapital. 

Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen. 

Underskrifter 

aumg en 
Stryrelseleda o , 

Anna-Lena Norden 
Styrelseledmot 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7--cpki I  2020 
KPMG AB 

(4k,(164, 
Cecilia Kvist 
Auktoriserad revisor 
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Styrelsen för 

FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄG EN 13 AB 
Org nr 556989-1178 

får härmed avge 

Årsredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Innehåll: sida 
Förvaltningsberättelse 1 
Resultaträkning 2 
Balansräkning 3 
Ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser 3 
Noter med redovisningsprinciper 4 
Underskrifter 6 
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FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 1(6) 
Org nr 556989-1178 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har till föremål för sin verksamhet att äga, bebygga och 
förvalta fastigheten Trädgårdsmästaren 19 i Vaxholms stad. Bolaget hyr ut och förvaltar 
industrilokaler i fastigheten. Vaxholms stad förvärvade bolaget och fastigheten den 1 juni 2015. 
Bolagets organisationsnummer är 556989-1178 och har sitt säte i Vaxholms stad. 

Räkenskapsåret för bolaget avser perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Väsentliga händelser 
Inga väsentliga händelser att rapportera. 

Flerårsöversikt 
Belopp i kr om inget annat anges 

2019-01- 
2019-12 

2018-01- 
2018-12 

2017-01- 
2017-12 

2016-01- 
2016-12 

2015-01- 
2015-12  

Nettoomsättning 307 461 300 915 294 538 294 537 170 737 

Rörelseresultat 85 361 5 020 16 282 44 758 128 060 

Resultat efter finansnetto 67 891 4 629 16 274 44 503 127 989 

Årets resultat 52 865 3 611 12 948 35 807 99 832 

Justerat eget kapital 228 879 177 820 180 683 185 639 149 832 

Soliditet 20,8% 17,4% 17,9% 17,9 % 15,3 %  

Variationen av nettoomsättningen 2015 och framåt beror på att bolaget förvärvades det året och 
hyresintäkterna ökade efter detta. 

Förändringar i eget kapital 

Aktiekapital Fritt eget 
kapital 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 50 000 127 820 177 820 
Utdelning -1 806 -1 806 
Årets resultat 52 865 52 865 
Belopp vid årets utgång 50 000 178 879 228 879 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

Balanserad vinst/förlust 
Årets resultat 

126 014 
52 865 

  

 

Summa 178 879 
Disponeras enligt följande: 

Vinstutdelning 
Balanseras i ny räkning 

 

26 432 
152 447 

  

 

Summa 178 879  

Utdelning kommer att ske enligt bolagets utdelningspolicy. Ett belopp på 26 432 kronor, vilket 
motsvarar 50 % av årets resultat, utbetalas i april 2020. 

Soliditeten är mot bakgrund av bolagets verksamhet tillfredsställande. Likviditeten i bolaget 
bedöms kunna upprätthållas på nuvarande nivå. 

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 2(6) 
Org nr 556989-1178 

Resultaträkning 

Belopp i kr Not 

2019-01-01 

2019-12-31 

2018-01-01 

2018-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 2 307 461 300 915 

Summa rörelsens intäkter 307 461 300 915 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -212 542 -286 336 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -9 558 -9 558 

RÖRELSERESULTAT 85 361 5 020 

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -17 500 -391 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 67 861 4 629 

RESULTAT FÖRE SKATT 67 861 4 629 

Skatter 

Skatt a årets resultat -14 996 -1 018 

ÅRETS RESULTAT 52 865 3 611 
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FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 3(6) 
Org nr 556989-1178 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

An läggn ingstillgånga r 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

4 665 467 675 025 

665 467 675 025 

78 

26 

037 

141 

0 

88 

25 

167 

159 

0 

104 

332 

178 

540 

113 

231 

317 

865 

436 718 345 182 

1 102 185 1 020 207  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Skulder till koncernföretag 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

5 

50 

126 

52 

000 

014 

865 

50 

124 

3 

000 

209 

611 

228 

700 

879 

000 

177 

700 

820 

000 

700 

34 

11 

127 

000 

886 

0 

049 

371 

700 

32 

9 

99 

000  

701 

0 

821 

865 

173 306 142 387 

873 306 842 387 

1 102 185 1 020 207 
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FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 4(6) 
Org nr 556989-1178 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Redovisning av intäkter 
Inkomster, vilket i bolaget är hyresinkomster, upptas som intäkter den månad de härrör till. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 

Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader 25 år 

Not 2 Hyresintäkter 

Interna hyresintäkter uppgår till 0 kronor av de totala hyresintäkterna. 
Alla hyresintäkter i bolaget är externa. 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 

2019-01-01 
2019-12-31 

2018-01-01 
2018-12-31  

Räntekostnader koncernföretag 0 0 
Räntekostnader övriga 17 500 391 
Summa 17 500 0 

Not 4 Byggnader och mark 

2019-12-31 2018-12-31  
Ack. anskaffningsvärden 

Vid årets början 709 270 709 270 

Ack. avskrivningar enl. plan 

Vid årets början -34 245 -24 687 

Årets avskrivning enl. plan -9 558 -9 558 
Vid årets slut -43 803 -34 245 
Redovisat värde vid årets utgång 665 467 675 025 
Varav mark 470 344 470 344 

I bolaget återfinns fastigheten Vaxholm Trädgårdsmästaren 19. 
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FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 5(6) 
Org nr 556989-1178 

Not 5 Skulder till koncernföretag 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående långfristig fordran 700 000 709 270 
Amortering 0 -9270 
Kortfristig del av långfristig fordran* 0 0 
Belopp vid årets utgång 700 000 700 000 

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år 
från balansdagen 
700 000 kr. 

Fordringar som på balansdagen har en förfallodag som inträffar inom ett 
år. 

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

2019-12-31 2018-12-31 
Ställda säkerheter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera. 

Not 8 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Vaxholms stad, org nr 212000-2908 med säte i Vaxholms 
stad. 
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Aka-Lena   Nor~ (W)  ina Runhem (M) 

Michael Baumga  

KPMG AB 

FASTIGHETSBOLAGET VASAVÄGEN 13 AB 6(6) 
Org nr 556989-1178 

Anders Garstål (S) Malin Forsbrand (C) 
Ordförande 

Peter Lindqv t (-) 

Vår revisionsberättelse har lämnats, 2020-gt  —0  .7-- 

Cecilia Kvist 
Auktoriserad revisor 
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Tjänsteutlåtande
2020-04-08

Änr KS 2020/80.042
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

Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet år 
2019 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga 
om anmärkning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige belsuta
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2019 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 

och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma,

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2019.

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

Revisionsberättelsen för år 2019 
Kommunfullmäktiges presidium har mottagit revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019. 
Revisorerna bedömer att:

 Styrelse och nämnder i Vaxholms stad i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

 Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Kommunfullmäktiges presidium 
Karin Enström, ordförande
Rickard Gille, 1:e vice ordförande
Mailis Dahlberg, 2:e vice ordförande
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Tjänsteutlåtande
2020-04-08

Änr KS 2020/80.042
2 av 3

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
 Att tillsynsverksamheten inom stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt 

men att nämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen.
 Att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har haft en ändamålsenlig planering för underhåll 

av kommunens fastigheter och vissa övriga tillgångar samt att nämndens kontroll av privata 
utförare inte varit tillräcklig. 

 Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. 
Avvikelsen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i allt 
väsentligt uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden 
har en god ekonomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % 
av målen har uppfyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. För 2019 gör revisorerna ingen annan bedömning än 
kommunstyrelsen.

 Revisorerna har noterat att nämnderna och kommunstyrelsen stärkt sin styrning och ökat sin 
transparens i denna genom att dessa fatta aktiva beslut i form av åtgärdsplaner. 

 Revisorerna har noterat mycket god prognossäkerhet hos samtliga nämnder vilket indikerar en 
stringens i den ekonomiska styrningen. 

 Revisionerna påpekar att kommunstyrelsen i årsredovisningen har lämnat en förklaring till 
tidigare notering av revisorerna vid granskning av  delårsrapporten rörande att beslut och 
beslutsunderlag avseende förskolan Blynäsviken som av revisorerna inte ansågs tillfredställande. 

 Revisorerna noterar att årsredovisningen innehåller en exploateringskalkyl för Norrberget vilket 
revisorerna tidigare efterfrågat. 

Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker revisorerna att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2019. Revisorerna tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Revisorerna i Storstockholms brandförsvar tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas uppfattning.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för år 2019
Revisorernas redogörelse 2019
Granskning av årsredovisning 2019
Granskning av delårsrapport 2019
Granskning av Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd 2019
Granskning av Överförmyndarnämnden 2019
Granskningsrapport och revisionsberättelse Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 2019
Granskningsrapport och revisionsberättelse Roslagsvatten AB 2019
Granskningsrapport och revisionsberättelse Vaxholmsvatten AB 2019
Revisionsberättelse Storstockholms brandförsvar 2019
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Revisionen,  

Korau Kahruman klk, ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB, 
Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB
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Revisorernas redogörelse (1) 
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 Bilaga 1 

Revisorerna 

Sida 1 av 9 

 

 

 

 

 

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 

Under verksamhetsåret 2019 har Vaxholms stads revisorer granskat de verksamheter som bedrivs 

inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna 

har varit att pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna 

har varit tillräcklig. 

 

Revisorerna lyder direkt under Kommunfullmäktige med ett anslag för år 2019 på 780 tkr.  

 

Revisorer för granskning av 2019 års verksamheter har varit: 

 

Anders Haglund, ordförande  

Ingrid Ekstedt 

Jan Eriksson 

Elisabeth Oldengren 

Tommy Nee 

Lars Siggelin 

Ingemar Visteus 

 

Revisionen utförs på Kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med biträde av yr-

kesrevisorer inom ramen för gällande reglemente och god revisionssed. För fullgörande av revisionen 

har revisorerna biträtts av KPMG.  

Lekmannarevision 

Granskningen av Vaxholms Vatten AB har utförts av lekmannarevisor Anders Haglund. Gransk-

ningen av Vaxholm Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB har utfört av lekmanna-

revisor Jan Eriksson.  

 

Roslagsvatten AB har granskats av lekmannarevisor Anders Haglund tillsammans med utsedda lek-

mannarevisorer i Ekerö, Knivsta, Vallentuna och Österåkers kommuner. Samtliga granskningar har 

skett tillsammans med yrkesrevisor.  

 

Granskningarna har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det 

innebär att lekmannarevisorerna planerat och genomfört granskningarna för att i rimlig grad försäkra 

sig om att bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt samt att bolagens interna kontroll är tillräcklig. Granskningarna har utgått från de beslut 

bolagens ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheterna 

håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. 
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 Bilaga 1 

Revisorerna 

Sida 2 av 9 

 

 

 

Granskning av det strategiska underhållet av anläggningstillgångar inom Roslagsvatten AB 

 

Under året har lekmannarevisorerna i Roslagsvatten AB genomfört en fördjupad granskning av bo-

lagets strategiska underhåll av anläggningstillgångar. Lekmannarevisorernas bedömning är att Ro-

slagsvatten´s strategiska arbete inom detta område inte varit fullt ut ändamålsenligt under år 2019. 

Det har funnits brister i planeringen och uppföljningen av underhållet och bolaget bedömer att det 

finns en underhållsskuld som, fram till idag har ökat, men någon uppskattning av dess storlek har inte 

gjorts. Lekmannarevisorerna bedömer således att styrelserna i Roslagsvatten AB samt dess dotterbo-

lag inte till fullo säkerställt att det strategiska underhållet är förenligt med god ekonomisk hushåll-

ning, men ser dock positivt på att bolaget har påbörjat ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar 

såväl som utveckla det strategiska arbetet med planering av underhållsåtgärder. 

 

Tabell 1 nedan återger en sammanställning över lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 

Tabell 1 Sammanställning över lekmannarevisorer i kommunala bolag 

Bolag Lekmannarevisor 

Roslagsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare) 

Vaxholm Smeden 3 AB Jan Eriksson och Ingemar Visteus (ersättare) 

Vaxholmsvatten AB Anders Haglund och Tommy Nee (ersättare) 

Gemensamma nämnder  

I revisorernas granskningsuppdrag ingår även den med Täby kommun gemensamma nämnden Södra 

Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) samt den med Värmdö kommun gemensamma 

Överförmyndarnämnden. Anders Haglund och Tommy Nee har varit kontaktrevisorer mot SRMH 

och Ingrid Ekstedt och Lars Siggelin har varit kontaktrevisorer mot Överförmyndarnämnden. 

 Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig 

informationsinsamling under 2019: 

• Verksamhetsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och re-

sultat inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av 

verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut 

och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 

• Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning. 

• Revisorerna har under året följt verksamheterna genom handlingar och protokoll från Kom-

munstyrelsen och nämnderna. 

• Revisorerna sammanträder ca 10 gånger per år. Möten hålls också löpande med ledande po-

litiker och tjänstemän. Under 2019 har dialogmöten genomförts med Barn- och utbildnings-

nämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

samt Kommunstyrelsen.  
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Kommunrevisorernas arbetsformer  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från riskanalys 

och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är av-

slutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i tre delar – pla-

nera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de gransk-

ningar m m som ska genomföras av yrkesrevisorer. 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 

 Sammanfattning 

KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och årsredo-

visning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revi-

sorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

 

Räkenskaperna och årsredovisningen 

 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

 

• Stadens resultat för 2019 uppgår till 17,2 mkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på  

-2,6 mkr.  

• Årsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i augusti innebar ett överskott 

på 17,8 mkr. Det ger en negativ avvikelse på -0,6 mkr jämfört med utfallet för helåret. 

 

I förvaltningsberättelsen nämns den pågående tvisten med en entreprenadfirma avseende idrottshal-

len men det saknas väsentlig finansiell information avseende denna tvist.   

 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommu-

nens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om re-

sultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 

förvaltningen. 

 
1 Kommunallag (2017:725) 
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Av stadens tre övergripande finansiella mål har ett helt uppfyllts och två har inte uppfyllts. Avvikel-

sen för de två som inte har uppfyllts är dock relativt liten. Verksamhetsmålen är, i allt väsentligt 

uppfyllda eller på väg att uppfyllas. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden har en god eko-

nomisk hushållning. Kriteriet eller norm för denna bedömning är att mer än 50 % av målen har upp-

fyllts eller är på väg att uppfyllas för samtliga tre målområden, det vill säga Kvalitet, Livsmiljö 

och Ekonomi. För 2019 gör vi ingen annan bedömning än kommunstyrelsen. 

 Fördjupade granskningar 

I det följande lämnas korta sammanfattningar av respektive granskning. 

 

Granskning av Löner och arvoden 

Syftet med granskningen var att bedöma om det fanns en tillräcklig intern kontroll för att säkerställa 

att löner och arvoden utbetalades med rätt belopp och att detta endast skedde till anställda/upp-

dragsarvoderade i staden.  

 

Vår sammanfattande bedömning var att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och arvo-

den utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdragsarvoderade i staden 

inte var helt tillräcklig. Vi ansåg att löne- och arvodesprocessen kan utvecklas ytterligare bland an-

nat genom att ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-

/arvodesprocessen. Vidare ansåg vi att det bör följas upp att samtliga budgetansvariga analyserar 

och kontrollerar löner och avvikelser månatligen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 

 

• Införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen, 

• Säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt, 

• Ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvo-

desprocessen, 

• Se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt, 

• Se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamenten, kvit-

ton e t c. digitalt, 

• Se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment, 

• Följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbetalats 

samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hanterats korrekt, 

• Säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView visar 

samma utdata. 

 

Granskningen skickades till Kommunstyrelsen med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige 

för kännedom. 
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Granskning av Underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer 
 

Syftet med granskningen var att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett ändamåls-

enligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer.  

 

Vår sammanfattande bedömning var att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har ett ändamåls-

enligt underhåll vad gäller gator och vägar samt fastigheter och kajer. Underhållet av gator/vägar 

bedömde vi dock i vissa delar vara ändamålsenligt.  

 

Granskningen indikerade att det finns ett eftersatt underhåll, det vill säga en underhållsskuld, beträf-

fande gator och vägar som inte minskar med nuvarande takt på underhållsinsatser och reinveste-

ringar. Granskningen visade dock att det finns planeringsverktyg och en tioårig underhållsplan för 

gator/vägar.  Motsvarande saknas för fastigheter och kajer, varför underhållsbehovet för dessa är 

oklart. I övrigt finns det anledning att, generellt se över och uppdatera systemstödet för underhålls-

planering. 

Mot bakgrund av vår granskning förutsatte vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur prioriterar 

följande: 

 

• Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska prioriteras vad gäl-

ler fastigheter och kajer. 

• Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de centrala kajerna 

som nu är föremål för en översyn och inventerar underhållsbehovet för dessa. 

• Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera underhåll avse-

ende fastigheter. 

• Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall för att möj-

liggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

• Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter. 

• Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och ana-

lyseras. 

• Efter inventering av fastigheter jämför dessa uppgifter mot de uppgifter som finns hos 

Lantmäteriet och Skatteverket. 

 

Granskningen skickades till Nämnden för teknik, fritid och kultur med begäran om svar samt till 

Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom. 

 
Granskning av Nämndernas kontroll av privata utförare 

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur samt social-

nämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende styrning och kontroll av att privata utförare 

genomför avtalad verksamhet. 

Utifrån granskningens syfte var vår sammanvägda bedömning att nämndernas interna kontroll 

vad gäller privata utförare inte är tillräcklig. Bakgrunden till detta är att det bedöms finnas ut-

rymme att stärka den interna kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som  
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stödjer styrning och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 

nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att fullgöra sina 

avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer för att följa upp och 

styra privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att se över hur en ändamålsenlig 

roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av 

privata utförare kan säkerställas. 

 

I samband med granskningen noterades det dessutom att staden saknade ett program med mål och 

riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, vilket är ett krav 

enligt kommunallagen, 5 kapitel 3 §. Vi förutsatte att kommunstyrelsen prioriterar framtagandet 

av ett sådant program så att ett sådant snarast kunde fastställas av fullmäktige. Fullmäktige fast-

ställde ett sådant program i februari 2020 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi att: 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

• Fastställer styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa en ändamålsenlig roll- 

och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls 

av privata utförare. 

• Fastställer en rutin som säkerställer att återkommande bedömningar görs av privata utföra-

res beredskap att fullgöra sina avtal. Rutinen bör ha som utgångspunkt en riskanalys som 

bl. a beaktar funktioner och verksamheter inom nämndernas ansvarsområden som bedöms 

hantera särskilt viktiga samhällsviktiga tjänster. 

• I de fall det bedöms som relevant, säkerställa att avtal är utformade så att tillräcklig insyn i 

privata utförares verksamheter medges. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

• Dokumenterar de idag muntliga avstämningarna som fortlöpande sker med stadsbyggnads-

förvaltningens representanter i syfte att minska sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka 

det långsiktiga perspektivet när det gäller att följa upp och styra privata utförare. 

• Säkerställer att frågan om uppföljning av avtal med privata utförare behandlas av nämnden. 

• Fastställer styrformer som säkerställer systematisk uppföljning och kontroll av hur privata 

utförare genomför avtalad verksamhet. 

Socialnämnden 

• Fastställer dokument som tydliggör kontaktpolitikerns uppdrag och som säkerställer att an-

svarig kontaktpolitiker även belyser privata utförares beredskap att fullfölja ingångna avtal.  

Granskningen skickades till Nämnden för teknik, fritid och kultur samt till Socialnämnden med 

begäran om svar samt till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom. 
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Granskning av Förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har rutiner och 

processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller att förebygga fusk och 

oegentligheter. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll inte är 

tillräcklig för att förebygga fusk och oegentligheter. Vi anser att policyer, processer och rutiner be-

höver utvecklas för att ge tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll. 

Det finns ingen övergripande policy eller annat övergripande dokument beträffande förtroendeskad-

liga ageranden inklusive oegentligheter varifrån andra policyer eller interna regler kan kopplas för 

förtydligande inom olika verksamhetsområden och dess krav på förebyggande åtgärder mot oegent-

ligheter. Dock finns information i olika regelverk som kan förknippas med förebyggande åtgärder, 

men det går inte att enkelt få en bild av det förebyggande arbetet. 

 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 

 

• Ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för hantering av oe-

gentligheter. 

• Uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har ändrats. 

• Utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en vägledning för både 

leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande åtgärder för oegentligheter.  

• Redan nu planera in information och diskussioner på åtminstone kommande chefsutbild-

ningar. 

• Exponera styrande dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsin-

satser vad gäller förtroendeskadliga ageranden på intranätet samt vilka rapporteringskanaler 

som finns. 

• Förändra internkontrollplanernas innehåll så att benämningar och innehåll överensstämmer 

med processbeskrivningarna, som i sin tur bör innehålla påverkande regelsystem och ty-

piska risker.  

• Genomföra övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur oegent-

lighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa oegentlig-

heter i samverkan respektive externa oegentligheter. 

Granskningen skickades till Kommunstyrelsen med begäran om svar samt till Kommunfullmäktige 

för kännedom. 

Granskning av Delårsbokslut per den sista augusti 

 
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 bedöm-

ning av delårsrapporten. 
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Vår bedömning var att delårsrapporten i allt väsentligt gav en rättvisande bild av kommunens resul-

tat och ställning. Delårsrapporten hade i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 

bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. 

 

Stadens resultat för delåret uppgick till 24,0 mkr, vilket var 7,4 mkr lägre än samma period förra 

året. Det berodde främst på att verksamhetens nettokostnader ökat mer än vad skatteintäkterna och  

generella statsbidrag och utjämning gjort. Stadens prognos för helåret uppgick till 17,8 mkr. Histo-

riskt 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 var att kommunen utifrån sitt progno-

stiserade resultat skulle klara balanskravet. 

 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verk-

samhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resulta-

tet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvalt-

ningen. 

 

Vår bedömning var att resultatet enligt delårsrapporten var förenligt med de av fullmäktige fast-

ställda finansiella målen. Vår bedömning var att två av de tre finansiella målen skulle uppnås för 

helåret och för ett mål, soliditet, var det osäkert om målet skulle uppnås för helåret 2019. Vad gäller 

de verksamhetsmässiga målen byggde den rapporterade måluppfyllelsen på prognoser som vi inte 

tagit del av. Vi kunde därför inte göra någon annan bedömning av måluppfyllelsen än Kommunsty-

relsen. 

 

I vårt utlåtande som lämnades till fullmäktige tog vi, förutom bedömningen rörande måluppfyllelsen 

upp två punkter. Den första gällde den tillfällig förskolan, Blynäsvikens förskola som uppförts till en 

beräknad investeringsutgift om 22 mnkr. Enligt vår bedömning hade investeringen genomförts utan 

att fullmäktige hade beslutat om ett specifikt investeringsanslag för projektet. Vi noterade att det i 

Mål och Budget för 2019 fanns ett belopp under ”finansiering” av investeringar om 80,3 mnkr. Detta 

belopp utgjordes av exploateringsbidrag med avdrag för investeringsutgifter och kostnader som var 

förutsättningar för att kunna genomföra Norrbergsprojektet. Beloppet var ett nettobelopp, men poster 

som ingick i nettobeloppet framgick dock inte av det budgetdokument som fullmäktige hade beslutat 

om. Vi fick dock information om att en investering i en tillfällig förskola ingick som en post i netto-

beloppet. Vår uppfattning var att hanteringen av beslut och beslutsunderlag rörande investeringen i 

förskolan Vitsippan var otillfredsställande eftersom den inte var transparent och för att inte fullmäk-

tige fått en reell möjlighet att besluta om resurstilldelning genom ett specifikt investeringsanslag för 

projektet. 

 

Den andra punkten gällde Norrbergsprojektet redovisning. Vi framförde att en exploateringskalkyl 

avseende Norrbergsprojektet, på grund av dess storlek och publika intresse, borde redovisas tydligt i 

kommande Mål & Budget samt följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar, framöver. Syftet 

med detta är att öka transparensen mot fullmäktige och den intresserade allmänheten. Vi menade 

också att detta också ger bättre förutsättningar för fullmäktige att bedöma och utkräva ansvar för 

projektets genomförande. 

 

Revisorerna lämnade, efter genomförd granskning, ett utlåtande över delårsrapporten till kommun-

fullmäktige. 
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Granskning av nämndernas ansvarsutövande 
 

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om den verksamhet som bedrivs av kom-

munstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.  

 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsens och nämn-

dernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredställande sätt. Vi bedömde även att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Vi noterade 

dock att tillsynsverksamheten inom Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt 

under 2019. Nämnden har dock beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma till rätta med proble-

men.  

 

Utifrån våra granskningar, gör vi bedömningen att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte har 

haft en ändamålsenlig planering av underhållet av kommunens fastigheter och vissa övriga till-

gångar och att nämndens kontroll över privata utförare inte har varit tillräcklig.  

 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att uppnå målupp-

fyllelse genom att nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om åtgärdsplaner i de fall där målupp-

fyllelse inte har uppnåtts. 

 

 

 

 

Vaxholm den 3 april 2020 

 

 

 

Anders Haglund  Ingrid Ekstedt Jan Eriksson 
 

 

 

Elisabeth Oldengren Tommy Nee Lars Siggelin 

 

 

 

Ingemar Visteus 
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Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB, org. nr 556989-1178 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Fastighetsbolaget Vasavägen 13 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

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

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 
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Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende: 

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Västerås den 7 april 2020 

KPMG AB  

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

kA,14, 
Cecilia Kvist 

Auktoriserad revisor 
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Till bolagsstämman i Vaxholm Smeden 3 AB, org. nr 556780-9875 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vaxholm Smeden 3 AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Vaxholm Smeden 3 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Vaxholm Smeden 3 AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

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

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

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

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Vaxholm Smeden 3 AB för år 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Vaxholm Smeden 3 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende: 

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Västerås den 7 april 2020 

KPMG AB  

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

Urtu 
Cecilia kvist 

Auktoriserad revisor 
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1. Sammanfattning 

Vår slutsats är att det strategiska arbetet med underhåll av materiella anläggningstillgångar 

inte under 2019 varit fullt ut är ändamålsenligt. Vi bedömer således att styrelserna i 

Roslagsvatten AB samt dess dotterbolag inte till fullo säkerställt att det strategiska 

underhållet är förenligt med god ekonomisk hushållning. Vi ser däremot positivt på att 

bolaget har påbörjat ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar såväl som utveckla det 

strategiska arbetet med planering av underhållsåtgärder.  

Bedömningen baseras på att bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande standarder 

för effektiv resursförvaltning (ISO 55000). Detta till följd av resursbrist. Bolaget hanterar 

istället sin underhållsplanering i Excel, vilket vi vill framhäva kan vara riskabelt utan intern 

kontroll. Vidare visar granskningen på att beslutsfattandet kring underhållsåtgärder inom 

bolaget har varit decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och ansvar. Detta hänförs 

även till att bolaget inte har haft tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag som 

krävs för beslut. 

Utöver detta framgår av granskningen att bolaget inte kan redogöra för den ekonomiska 

fördelningen av resurser mellan akut respektive planerat underhåll. Vi bedömer att bolaget 

bör hitta former för att synliggöra den ekonomiska fördelningen mellan akut underhåll och 

planerade underhållsinsatser. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi styrelserna i Roslagsvatten AB samt dess 

dotterbolag att:  

 Säkerställa att Roslagsvatten AB har tillräckliga resurser för att genomföra 

ändamålsenliga underhållsåtgärder och således säkerställa att det strategiska 

underhållet är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

 Säkerställa att roller- och ansvar gällande underhållsåtgärder tydliggörs ytterligare. 

 Hitta former för att synliggöra den ekonomiska fördelningen mellan akut underhåll och 

planerade underhållsinsatser. 

 Säkerställ att riskanalyser som beskriver effekten av den upparbetade 

underhållsskulden tas fram (både verksamhetsmässiga och ekonomiska). 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Underhållet av materiella anläggningstillgångar skall ytterst bidra till att säkerställa 
funktionalitet, god ekonomisk hushållning och optimal ekonomisk livslängd. Vidare innebär 
eftersatt underhåll att kostnader förskjuts och ökar i framtiden, vilket inte kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 

VA-Sveriges branschorganisation Svenskt Vatten skriver i kommentarer till 2018 års 
taxestatistik att dagens förnyelsetakt behöver öka med 40 procent. 

God ekonomisk hushållning förutsätter att tillgångarna vårdas och underhålls. Huvudsyftet 
med underhåll är att optimera tillgångens tekniska och ekonomiska livslängd. För att 
underhållet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, krävs att rätt balans uppnås mellan 
planerat och avhjälpande underhåll. Detta förutsätter i sin tur att aktuella och relevanta 
underhållsplaner kan upprättas för varje tillgång och att det finns möjlighet att genomföra 
planerna.  

Mot bakgrund av sin riskanalys har lekmannarevisorerna i bolaget beslutat att genomföra 
denna granskning i bolag som ingår i Roslagsvatten AB-koncernen. I denna granskning 
benämner vi hela koncernens verksamhet med Roslagsvatten AB (motsv. bolaget).  

2.2. Syfte  

Granskningen syftar till att bedöma om bolagets arbete med det strategiska underhållet är 
ändamålsenligt och därmed förenligt med god ekonomisk hushållning. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Bedöms bolagets risk- och väsentlighetsanalys vara ändamålsenlig med avseende 
på identifiering av kortsiktiga och långsiktiga underhållsbehov?  

 På vilket sätt upprättas konsekvensanalyser rörande effekten av eftersatt underhåll?  

 Finns det en ändamålsenlig styrning och samordning av identifierade 
underhållsåtgärder? 

 Är bolagets nuvarande omfattning av underhållsåtgärder tillräckligt eller ackumuleras 
ett framtida underhållsbehov?  

 Kan bolagets rutiner, metoder och systemstöd för att bedöma, beräkna och planera 
underhållsbehov bedömas vara effektiva? 

 Har bolaget relevanta och dokumenterade underhållsplaner? 

 Hur prioriteras och fördelas resurserna för underhåll? Hur fördelar sig 
underhållskostnaderna mellan akut och planerat underhåll? 

 Är återrapportering till styrelsen av risk- och väsentlighetsanalyser samt genomförda 
underhållsinsatser ändamålsenlig? 

2.3. Avgränsning och ansvarig nämnd 

Granskningen avser bolagsstyrelsen i moderbolaget Roslagsvatten AB samt styrelserna i 
respektive dotterbolag. Granskningen avser inte pågående, ej färdigställda byggnadsprojekt. 
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Granskningen omfattar inte heller inventarier, verktyg och installationer som inte har en 
omedelbar koppling till bolagets kärnverksamhet.  

2.4. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier av styrdokument, riskanalyser och 
underhållsplaner kopplat till bolagets fastighetsbestånd och andra materiella 
anläggningstillgångar. (se bilaga 1). Intervjuer har skett med VD, Redovisningschef, 
ekonomichef, produktionschef samt underhållschef. Granskningen är genomförd november 
2019-januari 2020.  

2.5. Kvalitetssäkring 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten, vilket innebär att de fakta 
som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats. All korrespondens kring 
faktakontrollen har arkiverats. Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar EY för.  

2.6. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Aktiebolagslagen (2005:551) 

 Ägardirektiv 

2.6.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)  

Varje kommun är enligt LAV ytterst ansvarig för att säkerställa en fungerande 
dricksvattenförsörjning till sina medborgare. Enligt LAV ansvarar huvudmannen1 för den 
allmänna VA-anläggningen för att ordna ledningar och andra anordningar för 
vattenförsörjning till eller avlopp från varje förbindelsepunkt, anordningar för bortledande av 
vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt, och de anordningar som i övrigt behövs för 
att VA-anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet 
(13 §). 

2.6.2. Bolagsordning och ägardirektiv 

Det kommunala ändamålet med bolaget är enligt bolagsordningen att tillhandahålla 
dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten inom Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker och Ekerö kommuner samt att äga och förvalta aktier i bolag vilka är ägare till 

                                                

1 Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive 
kommun. Styrelsen i dotterbolagen ansvarar för taxorna och investeringsbudget samt övriga ärenden 
som ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. 
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kommunala anläggningar i dessa kommuner. Ändamålet är också att insamla, transportera, 
återvinna och bortskaffa avfall inom Vaxholms och Österåkers kommuner. 

Enligt ägardirektivet är ett av kommunernas syften med att äga bolaget att det ska 
säkerställa en långsiktig effektiv och kundorienterad verksamhet som bättre möter framtidens 
krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar. Bolaget ska ”delta i kommunernas 
fortlöpande planeringsarbete” samt ”tillhandahålla underlag för planer”. 

Av ägardirektivet framgår att det i förvaltningsberättelsen skall redovisas hur verksamheten 
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och målen med detsamma. 

2.7. Kommunernas VA-planer 

Roslagsvatten AB är inblandade i framtagande av samtliga ägarkommuners VA-planer. I de 
fall beräkning av förnyelsetakt har berörts i VA-planerna har bolaget även varit delaktig i det 
underlaget. 

2.7.1. Österåker  

I dotterbolaget Österåkersvatten AB finns en Utredningsplan för VA. Planen utgör preliminär 
prioriteringsordning för utredning av VA. Roslagsvatten har påbörjat ett arbete som är klart 
inom kort då det finns problem med inläckage till vissa avloppsreningsverk samt till vissa 
pumpstationer. Roslagsvatten har 2018 renoverat ca 300 meter eternitledning, där det 
tidigare förekommit ett flertal vattenläckor. Renovering av ca 50 meter spillvattenledning och 
U-Iining av 250 meter vattenledning har genomförts. 

I VA-Plan för Österåkers kommun framgår längden spillvattenledningar fördelade på 
utbyggnadsår. Tillskottsvattensutredningar görs i områden med onormalt stora flöden för att 
identifiera inläckage. En spillvatten-modell har tagits fram för att kunna identifiera var i 
ledningen det finns begränsningar.   

Förnyelse av dricksvattenledningsnätet ska utgå ifrån en strategisk förnyelseplan och 
bedömas löpande utifrån sårbarhet, resultat av läcksökning, nattmätning, driftstörningar och 
saneringar. Prioritering av renovering sker utifrån ett antal, i VA-planen, fastslagna principer. 
Det finns i dagsläget ingen långsiktig underhållsplan för vattenledningar och därmed ingen 
angiven förnyelsetakt. 

2.7.2. Vaxholm 

VA-planen för Vaxholms stad antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17. Samtidigt antogs 
även stadens dagvattenstrategi. För att bedöma lämplig förnyelsetakt för ledningsnätet och 
prioritera förnyelseåtgärder för de närmaste åren, har Roslagsvatten genomfört en riskanalys 
och sammanställt konditionen i befintliga ledningsnät. 

Vid en tidigare vattenläcka på Norrvattens ledning upptäcktes att redundansledningen inte 
räckte till2. Högt belägna punkter blev utan vatten eller fick dåligt tryck. Därför har ett arbete 
för att dimensionera upp ledningsnätet på begränsande sträckor planerats. Kommer att 
påbörjas under 2020.  

                                                

2 Dricksvatten köps in från Norrvatten och mäts vid kommungränsen.  
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2.7.3. Knivsta 

I VA-plan för Knivsta kommun analyseras kommunens förutsättningar och nuläge vad gäller 
vattenförsörjningen. Kommunen har även en VA-strategi, antagen av kommunfullmäktige 
2012. Planering kring dagvatten hanteras i en separat dagvattenplan. I sin helhet bedöms 
ledningsnätet vara i relativt gott skick. Vassunda reningsverk är däremot i behov av 
upprustning och modernisering, liksom ledningsnätet till reningsverket. Det konstateras även 
att åtgärder på spillvattenledningsnät behöver utredas samt bedömning av dagvattennätets 
kapacitet. 

2.7.4. Vallentuna 

VA-plan för Vallentuna kommun antogs av kommunfullmäktige 13 mars 2017. En 
riskbedömning har gjorts av ledningar och anläggningar och denna ligger till grund för 
bedömning av förnyelsebehovet. Det allmänna VA-ledningsnätet i Vallentuna är 
förhållandevis nyanlagt och förnyelsetakten3 har därför varit låg. Det konstateras att 
”förnyelsebehovet på grund av ålder kommer …att öka kraftigt på sikt, men inom ramen för 
VA-planen är det inte möjligt att ange ett mål för förnyelsetakt.”. Prioritering av renovering 
sker ”inom ramen för budget” utifrån ett antal, i VA-planen, fastslagna principer.  

2.7.5. Ekerö 

Kommunens VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2013, innehåller en analys av 
framtida behov av VA-försörjning. Planen har identifierat ett antal dagvattenåtgärder och 
konsekvenser av dessa. Av inkorporerade VA-riktlinjer framgår att ”Ekerö kommun ska 
präglas av en långsiktigt hållbar bebyggelse- och VA-planering som säkerställer invånarnas 
krav på god och säker dricksvattenförsörjning” samt att ”funktion och skick ska upprätthållas 
och optimeras genom ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete”. 

3. Styrning  

3.1. Roll- och ansvarsfördelning  

Roslagsvatten AB ägs gemensamt av sju kommuner. Österåker, Vaxholm, Knivsta, 
Vallentuna och Ekerö äger tillsammans 98,3 procent av bolaget och det är i dessa 
kommuner som Roslagsvatten ansvarar för VA-anläggningen. I Österåker och Vaxholm utför 
Roslagsvatten även avfallshantering. Bland ägarkommunerna finns även Täby och Danderyd 
(1,7 procent) där Roslagsvatten endast utför avläsning och fakturering av vatten- och 
avloppstjänster. För var och en av de kommuner som anlitar Roslagsvatten för sin VA-
verksamhet finns ett dotterbolag som enligt lagstiftning och respektive bolagsordning är 
egentlig huvudman för VA-verksamheten i kommunen. Det är dotterbolagen som äger och 
förvaltar allmänna VA-anläggningar.  

Bolaget sköter drift och underhåll av 220 mil ledningsnät och ca 250 pumpstationer. Ansvaret 
för utförandet av underhållsinsatser åligger ansvariga inom varje ledningsnät4. För varje 
kommun finns en kommunansvarig som har övergripande ansvar för dialog kring strategiska 

                                                

3 Med förnyelsetakt menas den andel av VA-anläggningen som förnyas under ett år. 
4 Styrelsen i respektive dotterbolag 

375



 

    

 

7 

VA-frågor med respektive kommun. Intervjuade uppger att det finns flera utmaningar kopplat 
till en långsiktig planering och samverkan med kommunerna.  

Vattenförsörjningen i Stockholmsregionen är i huvudsak centraliserad till tre stora 
producenter: Norrvatten, Stockholm Vatten samt Telge Nät. Roslagsvatten köper vatten från 
Norrvatten som levereras till Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta och från Stockholm 
Vatten för leverans till Ekerö. Roslagsvatten har även tre mindre vattenverk för egen 
produktion av dricksvatten men dessa utgör endast en liten del av den samlade volymen. En 
stor del av bolagets verksamhet är därmed att säkerställa god leveranssäkerhet i vilket det 
ingår drift och underhåll av ledningsnätet med pumpstationer. Bolaget ansvarar också för att 
rena avloppsvatten vilket primärt sker i de 24 reningsverk som bolaget äger eller driver. 

Bolaget har en va-försörjningsprocess som i dagsläget består av ca 50 medarbetare efter en 
omorganisation i oktober 2019 och förväntas öka till ca 75. Chef VA—
försörjning/Produktionschef ansvar för drift och underhåll av befintliga anläggningar och 
ledningsnät. Ansvaret för underhåll av befintliga anläggningar är förlagt på underhållenheten. 
Enheten har de senaste åren växt och består nu av 10 medarbetare. Underhåll och förnyelse 
av ledningsnät kommer i och med den nya organisationen att ledas av enheten drift 
ledningsnät. 

 

Av intervjuer framgår att beslutsfattandet kring underhållsåtgärder inom bolaget har varit 
decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och ansvar. Driften av bolagets anläggningar 
har i huvudsak varit fördelad på flera enheter. Det har funnits otydligheter gällande vem som 
initierar eller tar beslut om olika reinvesteringar som ska planeras och genomföras.  
Bristen i samordning har gjort att ändamålsenliga och långsiktiga analyser inte har 
genomförts i tillräckligt stor omfattning. Detta hänförs även till att bolaget inte har haft 
tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag som krävs för beslut. Enligt uppgift pågår 
det ett arbete med att förtydliga roller- och ansvar samt samordningen. Under hösten 2019 
påbörjades implementeringen av en ny organisation. Dokumentationen för att tydliggöra 
beslutsordningen gällande drift ledningsnät är däremot inte framtagna ännu.  

3.2. Verksamhetsplanering  

Bolagets verksamhetsplanering inbegriper underlag från genomförda riskanalyser och 
utredningar. Det framgår att alla medarbetare är delaktiga i någon process i framtagandet av 
verksamhetsplaner och budgetbeslut. Verksamhetsplan och budget fastställs av 
Roslagsvattens styrelse efter förslag från ledningsgruppen och godkännande av respektive 
dotterbolagsstyrelse. 

3.2.1. Bolagets mål inom området 

Ledningsgrupp tar fram övergripande mål som till sin natur ofta har stor grad av effektmål. 
De övergripande målen strävar mot Roslagsvattens vision och varumärkesplattformen. I 
dagsläget finns sex övergripande mål för följande områden: kund/ägare, miljö, kvalitet, 
ekonomi, medarbetare/ledarskap och syfte med processerna. 

Chef Underhåll

UH Mekaniker UH El & styrteknik UH Fastighet
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De övergripande målen förtydligas genom en strategi för hur målet ska nås. Respektive 
avdelningschef ansvarar för att ta fram lämpliga mål för sin avdelning. Målen kan ha en viss 
grad av aktivitetsmål. Målen skrivs in i verksamhetsplanen för respektive avdelning. 

Roslagsvatten AB:s aktivitetsmål för VA-utbyggnad och VA-försörjning är att ”säkerställa 
långsiktigt effektiv, hälsosam och miljöriktig utbyggnad av VA i takt med kommunernas behov 
av långsiktigt hållbar expansion och utveckling.” samt att ”långsiktigt och effektivt säkra en 
hög leveranssäkerhet av vatten med avseende på kvalitet och mängd”. 

Verksamhetens mål 2019-2020 rörande underhåll av anläggningstillgångar är beslutade av 
VD och produktionschef. Dessa är:  

1. Gå från akut till förebyggande 
2. Köpa in och implementera ett underhållssystem 
3. Hög tillgänglighet på anläggningarna5. 
4. Hållbart över tid (Avser positionera sig bland de 5 bästa VA-bolagen om 5 år6). 
5. Öka automationen, främst avseende reningsverken.   

4. Underhållsplaneringen 

4.1. Risk- och väsentlighetsanalyser 

Vid stora nederbördsmängder krävs ledningssystem dimensionerade för tillfälligt mycket 
stora flöden och en rening som är flexibel och kan hantera flödesvariationer. Roslagsvattens 
ägarkommuner tillhör sedan lång tid tillbaka de snabbast expanderande kommunerna i 
landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad samt utökad kapacitet i 
anläggningarna.  

Risker och åtgärder kopplade till exempelvis kapacitetsbrist och åldrande VA-anläggningar 
avhandlas i verksamhetsplanerna för varje dotterbolag och redogörs för i relation till 
respektive kommuns utvecklingsplaner. Ekerö har exempelvis de största riskerna då många 
byggnader är äldre samt dess närhet till Mälaren. Det framgår att Roslagsvatten genomför 
livscykelanalyser vid reinvesteringar, vilket kan innebära att överföringsledningar byggs 
istället. Enligt intervjuade uppges det finnas ett ackumulerat framtida underhållsbehov som 
växer dagligen.  

Bolaget har ett prioriteringsverktyg, som utgör en del av ”Asset Management”7, vilken bygger 
på riskanalyser i form av: riskbedömningar, tillskottvattenutredningar, klagomål och 
avvikelseärenden. 

Bolaget har genomfört riskbedömningar av fyra av de stora reningsverken. 
Riskbedömningarna har dock pausats under en tid. Den senaste riskbedömningen gjordes 
2018. Flera identifierade åtgärder har inte kunnat genomföras. Inom ramen för 
riskbedömningarna har flera risker identifierats kopplat till ledningsnätet, bland annat:  

                                                

5 Exempelvis kunna se data och värden från SCADA på distans. Idag är detta möjligt för 90 % av alla 
stationer. Målet är 100 %.  
6 Mäts genom nyckeltal VA-webb - VASS  
7 Modell för effektiv tillgångsförvaltning 
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 Spillvattenledningar som är otäta resulterat inläckage av grund- dränvatten tränger in 
i. Belastningen blir större vid regn och snösmältning. Risken är att pumpstationer inte 
hinner med att pumpa vattnet vidare utan att spillvatten bräddar orenat ut i 
recipienten.  

 Vid höga flöden i verken finns risk för försämrad rening vilket innebär en risk att 
utsläppen överskrider gällande rikt- och gränsvärden. Bolaget har en grupp 
bestående av två personer som jobbar med tillskottsvatten. Denna grupp avses ingå i 
en större ledningsnätsgrupp framgent.  

Bolaget har sedan tidigare en kartläggning och dokumentering av var ledningarna ligger.  
Verksamheten har en GIS-karta med förteckning över ledningarnas placering. Inköp av 
fordon med utrustning för filmning av ledningar är genomförd och medför att ledningar vid 
kommande behov kan filmas utan fördröjning. Tidigare har filmning i princip bara använts vid 
akuta störningar i spillvattenledningsnätet. Framgent avses filmutrustningen utgöra en del av 
ett mer förebyggande arbete.   
 
För bedömning av kapaciteten i ledningsnätet pågår framtagande av hydrauliska modeller för 
det befintliga vatten-, spill- och dagvattennätet. Modellen ska bland annat användas för att 
bättre kunna identifiera kapacitetsbrister. 

4.2. Systemstöd 

Enligt intervjuade har bolaget identifierat ett behov av standardiserade arbetsprocesser för 
de olika ägarkommunerna. Bolaget arbetar exempelvis med fyra olika SCADA-system vilket 
gör det svårt att migrera data. Samtliga SCADA-system avses migreras till ett tidigast 2021. 
Standardisering. Ett par pumpstationer i Ekerö saknade även övervakning vilket resulterat i 
flera åtgärder för att säkerställa detta. av data och arbetssätt förväntas leda till att flera 
arbetsuppgifter i större utsträckning kan genomföras på distans.  

Bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande standarder för effektiv resursförvaltning 
(ISO 55000). Detta till följd av resursbrist, enligt intervjuade. Bolaget hanterar istället sin 
underhållsplanering i Excel. Bolaget har upphandlat ett underhållssystem vilket kommer att 
införas under 2020 och beräknas vara implementerat 2021.  

4.3. Underhållsplaner 

Roslagsvatten, i samverkan med respektive kommun, gör en strategisk prioritering av 
planerade underhållsåtgärder i reinvesteringsplanen som utgörs av en Excel-fil. 
Avdelningarna har regelbundna möten med PULS-tavlor för prioritering av akuta åtgärder 
som behöver hanteras omedelbart.  

När det gäller arbete som utförs av underhållsavdelningen uppskattas ca 75 procent vara av 
akut/oplanerad karaktär och 25 procent förebyggande/planerade åtgärder. Bolaget har ingen 
ändamålsenlig möjlighet att, med nuvarande kontostruktur i ekonomisystemet, se hur 
kostnadsfördelningen ser ut mellan planerat och akut underhåll.  

Bolaget använder ytterligare en Excel-fil för riskbedömning av planerade och oplanerade 
underhållsåtgärder. Alla åtgärder är dock inte inkorporerade. Verksamheten har under 2019 
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åtgärdat omkring 40 av de 160 akuta/oplanerade8 ärendena (både stora som små). Bolaget 
har sedan ett drygt år tillbaka initierat ett arbete med att ta fram en ”asset management”-
process. Uppstarten av arbetet omfattade anläggningar. En liknande lösning för ledningsnät 
finns inte på plats 2019. Bolaget avser att införa ett strukturerat sätt för ledningsnät 2020-
2021.   

För anläggningarna och ledningsnät finns underhållsplaner som stäms av mot 
nyutbyggnadsplanerna i aktuellt område. Kostnaderna för underhåll/uppdimensionering 
fördelas sedan mellan brukningstaxa och anläggningstaxa. För VA-ledningar tillämpas en 
avskrivningstid om 30–50 år. Under de närmsta fem åren kommer exempelvis stora 
investeringar behövas för att livstidsförlänga Margretelunds Reningsverk.  

Enligt intervjuade finns en generell underhållsskuld som tills idag har växt dagligen, liksom 
för övriga VA-bolag i Sverige. Bolaget saknar en bedömning av den ackumulerade 
underhållsskulden.  

Koncernen 

 2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden VA-ledningar  1 462 328 1 315 126 

Inköp VA-ledningar 84 529 - 

Avskrivningar VA-ledningar -32 785 -29 918 
Källa: Roslagsvatten AB, Årsredovisning 2018 

5. Återrapportering 

Varje kommun har en kommunansvarig som är med på varje styrelsemöte, vilka äger rum 4–
5 årligen. Styrelsen för Roslagsvatten AB tar del av information om större projekten, 
reinvesteringar, åtgärder som föranletts av bräddningar eller brister i att uppnå gällande 
utsläppsvärden. Den 12 juni 2019, § 88, diskuterades Roslagsvattens utveckling och 
långsiktiga planering av VA-försörjning i respektive kommun. Styrelsen informeras även om 
aggregerade risker vid sammandrag såväl som vid budgetgenomgång.  

Styrelsen för Roslagsvatten AB informerades den 14 mars 2019, § 63, om hållbarhetsrapport 
och tillhörande väsentlighetsanalys. I väsentlighetsanalysen framgår att ”statusen på 
anläggningarna och funktionen i samtliga delar är också avgörande, vilket ställer stora krav 
på ett systematiskt underhållsarbete och ett riskbaserat arbetssätt.” samt att hänsyn måste 
tas till ökad nederbörd och höjda havsvattennivåer i samband med underhåll av befintliga 
anläggningar.  

Styrelsen för Österåkersvatten AB beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ny VA-
plan den 12 mars 2019. Vidare tog styrelsen del av en sammanfattning av Utredningsplan för 
VA i samband med styrelsemötet den 11 juni 2019. Styrelsen har en stående punkt med 
information om VA och pågående projekt. Den 30 september informerades styrelsen om en 
bräddningsincident.  

Styrelsen för Vaxholmsvatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 12 mars 2019 informerades styrelsen bland annat om brister i 
vattenredundans till Vaxholm. Detta upptäcktes i samband med en tidigare läcka. Av 

                                                

8 De som bedömts akuta inom ramen för Excel.  
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delårsbokslut 2 2019, vilken styrelsen tog del av den 30 september 2019, informerades om 
en riskanalys som genomförts på Vaxholms ledningsnät inom ramen för Norrvattens ansvar.  
21 risker undersöktes i den riskanalys som initierats av Norrvatten. Resultatet påvisade en 
acceptabel risknivå.  

Styrelsen för Knivstavatten AB har en stående punkt med information om VA och pågående 
projekt. Den 14 mars 2019 informerades styrelsen även om en vattenavstängning och 
lagning inom ramen för Norrvattens ansvar.  

Styrelsen för Vallentunavatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 14 oktober 2019 informerades styrelsen bland annat rörande om 
kapacitetsproblem rörande avloppsvattenrening samt om en bräddning som ägt rum. 

Även styrelsen för Ekerövatten AB har en stående punkt med information om VA och 
pågående projekt. Den 16 oktober 2019 informerades styrelsen om upprustning och 
strumpinfodring av ledningsnät.  
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Svar på revisionsfrågor 

Delfråga Svar 

1. Finns det en ändamålsenlig styrning 
och samordning av identifierade 
underhållsåtgärder? 

Delvis. Av intervjuer framgår att beslutsfattandet kring 
underhållsåtgärder inom bolaget har varit 
decentraliserad och otydlig när det gäller roller- och 
ansvar. Detta hänförs även till att bolaget inte har haft 
tillräckligt med resurser för att ta fram det underlag 
som krävs för beslut. Enligt uppgift pågår det ett 
arbete med att förtydliga roller- och ansvar i den nya 
organisationen. Vi bedömer det angeläget att bolaget 
säkerställer resurser såväl som tydliggör roller och 
ansvar. Detta för att säkerställa att ändamålsenliga 
och långsiktiga analyser samt underhållsåtgärder 
genomförs i tillräcklig utsträckning.  

2. På vilket sätt upprättas 
konsekvensanalyser rörande effekten av 
eftersatt underhåll? 

Bolaget genomför riskanalyser i form av 
riskbedömningar där hänsyn tas till konsekvens (asset 
management) och tillskottvattenutredningar som 
inbegriper prognostiserade effekter. Bolaget saknar 
däremot en dokumenterad bedömning av 
konsekvenser vad gäller ledningsnät samt den 
ackumulerade underhållsskulden.  

3. Bedöms bolagets risk- och 
väsentlighetsanalys vara ändamålsenlig 
med avseende på identifiering av 
kortsiktiga och långsiktiga 
underhållsbehov? 

Delvis. Bolaget har en 3-års budget med långsiktig 
plan för reinvesteringar. Bolaget följer utfall av 
kostnader för reinvesteringar i relation till vad som är 
planerat.  

Underhållsplanerna bygger på riskanalyser för 
enskilda anläggningar. Vi kan dock inte se att en 
dokumenterad enhetlig risk- och väsentlighetsanalys 
har gjorts på aggregerad nivå. 

Bolaget har påbörjat ett asset managementarbete för 
planering av underhållsåtgärder. Bolaget har under 
verksamhetsåret 2019 använt sig av en Excel-fil för 
planering av reinvesteringar och underhållsåtgärder. 
Planen är dock inte fullständig då alla åtgärder inte är 
inkorporerade. En del av bolagets riskanalyser bygger 
på: riskbedömningar, tillskottvattenutredningar, 
klagomål och avvikelseärenden.  

4. Är bolagets nuvarande omfattning av 
underhållsåtgärder tillräckligt eller 
ackumuleras ett framtida 
underhållsbehov? 

Delvis. Först 2019 har bolaget påbörjat förstärkningen 
av nödvändiga personella resurser för att på ett 
ändamålsenligt vis arbeta långsiktigt med 
underhållsplanering. Verksamheten har uppskattat att 
ca 75 % av arbetet är av akut/oplanerad karaktär och 
25 % förebyggande/planerade. Bolaget har även 
införskaffat egen filmbuss med utrustning samt 
upphandlat ett underhållssystem som ska fungera som 
ett verktyg i asset management. Enligt intervjuade 
finns en underhållsskuld som fram till idag vuxit 
dagligen. Detta i likhet med övriga VA-bolag i Sverige. 
Bolaget saknar en dokumenterad bedömning av den 
ackumulerade underhållsskulden. 
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5. Kan bolagets rutiner, metoder och 
systemstöd för att bedöma, beräkna och 
planera underhållsbehov bedömas vara 
effektiva? 

Delvis. Verksamheten har en GIS-karta med 
förteckning över ledningarnas placering. Bolaget har 
även köpt in en egen filmbuss för att kunna filma 
ledningsnätet. 

Bolaget saknar ett underhållssystem motsvarande 
standarder för effektiv resursförvaltning (ISO 55000). 
Detta till följd av resursbrist, enligt intervjuade. Bolaget 
hanterar istället sin underhållsplanering i Excel. 
Bolaget har upphandlat ett underhållssystem vilket 
kommer att införas under 2020 och beräknas vara 
implementerat 2021. 

6. Har bolaget relevanta och 
dokumenterade underhållsplaner? 

Delvis. Bolaget har under verksamhetsåret 2019 
använt sig av en Excel-fil för planerade och 
oplanerade underhållsåtgärder. Planen är dock inte 
fullständig då alla åtgärder inte är inkorporerade. För 
anläggningarna finns enskilda underhållsplaner. 
Bolaget har påbörjat ett asset managementarbete för 
planering av underhållsåtgärder, detta är dock inte på 
plats vad gäller ledningsnät.   

7. Hur prioriteras och fördelas 
resurserna för underhåll?  

 

 

 

 

 

 

Hur fördelar sig underhållskostnaderna 
mellan akut och planerat underhåll? 

Bolaget har ett prioriteringsforum som hanterar 
anläggningar (som pumpstationer och reningsverk), 
som utgör en del av ”Asset Management”, vilken 
bygger på riskanalyser i form av: riskbedömningar, 
klagomål och avvikelseärenden.  

För ledningsnätet ligger tillskottsvattenutredningar, 
avvikelser och klagomål, samt ålder på ledningarna till 
grund för vilka underhållsåtgärder som planeras och 
genomförs. Fördelning mellan akut och planerat 
baseras på prioriteringar. Avdelningarna har därför 
regelbundna möten med PULS-tavlor för prioritering. 

Bolaget har ingen ändamålsenlig möjlighet att, med 
nuvarande kontostruktur i ekonomisystemet, se hur 
kostnadsfördelningen ser ut mellan planerat och akut 
underhåll. 

8. Är återrapportering till styrelsen av 
risk- och väsentlighetsanalyser samt 
genomförda underhållsinsatser 
ändamålsenlig? 

Ja. Styrelsen tar del av information om större 
projekten, reinvesteringar, åtgärder i form av 
bräddningar samt utsläppsvärden. Styrelsen 
informeras om aggregerade risker vid sammandrag 
såväl som vid budgetgenomgång. Styrelsen för 
Roslagsvatten AB informerades den 14 mars 2019, § 
63, om hållbarhetsrapport och tillhörande 
väsentlighetsanalys. 

 

Åkersberga den 25 mars 2020 

 

Madeleine Gustafsson  Johan Perols    

EY   EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

Intervjuade funktioner: 

 VD 

 Ekonomichef 

 Produktionschef/chef VA-försörjning 

 Underhållschef 

 

Dokument: 

 
 Bolagsordning för Roslagsvatten AB, antagen 9 april 2014. 
 Budget reinvesteringar 2020 

 Ägardirektiv för Roslagsvatten AB,  
 Kommunernas VA-planer 
 Underhållsplan 2019, Excel-fil 
 Planerat underhåll och åtgärdslista med riskbedömning, Excel-fil 
 Beskrivning/instruktion/rutin, Mål – att sätta och följa upp mål, godkänd 7 november 

2017. 
 Beskrivning/instruktion/rutin, Verksamhetsplanering på Roslagsvatten, godkänd 13 

april 2016. 
 Underhållsarbete på RV, PPt  
 Styrelseprotokoll för 2019, Roslagsvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Österåkersvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Vaxholmsvatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Knivstavatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Vallentunavatten AB 
 Styrelseprotokoll för 2019, Ekerövatten AB 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har

KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret

2019. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge

revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma

om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är

rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några

väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt

väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring

och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Till kommande

år rekommenderas att staden ser över strukturen i hela

årsredovisningen samt även att delar i förvaltningsberättelsen kan

utvecklas till kommande år.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från

kommunledningen. Kommunchefen och ekonomichefen har valt

att inte underteckna översänt uttalande.

Resultat 

Kommunens resultat för året uppgår till 17,2 mkr, vilket är i nivå

med det prognostiserade resultatet vid delåret (17,8 mkr).

Vår bedömning är att kommunen har klara balanskravet för

helåret.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i

budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har

betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska

bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av

fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av

fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige

beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.

Västerås 2020-03-19

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal revisor
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Rekommendationer 
Förvaltningsberättelsen och strukturen i årsredovisningen

Vi rekommenderar till kommande år att kommunen utvecklar vissa 

delar inom förvaltningsberättelsen samt ser över strukturen i hela 

årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper

Vi rekommenderar att staden gör en genomgång av avtal mm för

att säkerställa vilken typ av leasing staden har och hur det ska

redovisas.

Vi rekommenderar även staden att årligen dokumentera en egen

genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av staden

tillämpade principer.

Mål för god ekonomisk hushållning

Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen

vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och

Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning

per målområde.

Resultaträkning

Vi rekommenderar att staden ser över kolumner i

resultaträkningen, vi saknar budget 2019 för både staden och

sammanställda räkenskaper i avsnittet Räkenskaper i

årsredovisningen.

Balansräkningen

Vi rekommenderar därför att staden gör en genomgång av

skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade.

Drift- och investeringsredovisning

Vi rekommenderar till kommande år att staden ser över strukturen

och följer LKBRs struktur.
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska

årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att

granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin

bedömning.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens års-

redovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om

kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i

kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör

underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge

revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)

(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande

samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål

fullmäktige beslutat om.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

❑ Stadens årsredovisning har upprättats i enlighet med

kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

❑ Resultatet i årsredovisningen 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. Revisorernas

skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna

definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev

(Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört

en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller

väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

➢ Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen

vid räkenskapsårets slut

➢ Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

➢ Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål Kommun-

fullmäktige beslutat.
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna

definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte

uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett

auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella

standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss

över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

➢ Förvaltningsberättelse

➢ Resultaträkningen

➢ Balansräkningen

➢ Kassaflödesanalysen

➢ Noter

➢ Drift- och investeringsredovisning

➢ Sammanställd räkenskaper

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 årsredovisningen 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.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år

2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur

och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i

årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på

motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i

årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de

finansiella uppgifterna och att informationen i

förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det

vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende

pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen

har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i vår

granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

❑ Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR)

❑ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR)

❑ Interna regelverk och instruktioner

❑ Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de

av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och

verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Granskningen har genomförts genom:

❑ Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive

årsredovisningen

❑ 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 årsbokslutet 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 års-

redovisningen.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och

utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i

årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk

hushållning som fullmäktige beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av

årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige

är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §

ska årsredovisningen innehålla:

➢ förvaltningsberättelse

➢ resultaträkning 

➢ balansräkning

➢ kassaflödesanalys

➢ noter

➢ driftredovisning

➢ investeringsredovisning

➢ sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 

sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

➢ Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

➢ Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning (LKBR 

11:2)

➢ Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

➢ Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

➢ Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

➢ Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

(LKBR 11:7)

➢ God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

➢ Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

➢ Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 

balanskravsresultat gäller (LKBR 11:11)

➢ Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

➢ Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfatta av sådan

kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska

personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5).

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det

tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i

årsredovisingen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det

att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning

till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

➢ Översikt över verksamhetens utveckling 

➢ Den kommunala koncernen 

➢ Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

➢ Händelser av väsentlig betydelse

➢ Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

➢ God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

➢ Balanskravsresultat

➢ Väsentliga personalförhållanden 

➢ Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och under-

rubriker kan läggas till.

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i

rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen

och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande

koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och

andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Vi har granskat att: 

❑ Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

❑ Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar

anslutning till resultaträkningen, balansräkningen och kassa-

flödesanalysen.

❑ Förvaltningsberättelsen följer LKBR

❑ Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

❑ Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den

kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits

i RKR R15.

Kommentar

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan

betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi

har inte granskat nämndvis redovisning.

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i

huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om

kommunal bokföring och redovisning och RKR R15

Förvaltningsberättelse men förvaltningsberättelsen är inte i

omedelbar anslutning till resultaträkningen, balansräkningen och

kassaflödesanalysen.

Vi rekommenderar till kommande år att kommunen utvecklar vissa

delar inom förvaltningsberättelsen samt även ser över strukturen i

hela årsredovisningen. Exempelvis finns en del under Väsentliga

personalförhållanden och en del under rubriken Händelser av

väsentlig betydelse som kan utvecklas till kommande år.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett uttalande från

kommunledningen (i enlighet med SKYREVs vägledning för

redovisningsrevision för kommuner och landsting, se kommentarer

till ISA 580). Kommunchefen och ekonomichefen har valt att inte

underteckna översänt uttalande.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar

bland annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från

rekommendationer till lagtext samt värderingsregler.

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper”

att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med

vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s

rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående

stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig

avstämning av kommunens årsredovisning mot Rådet för

kommunal redovisning gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i

huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är

finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. Vi

rekommenderar att staden gör en genomgång av avtal mm för att

säkerställa vilken typ av leasing staden har och säkerställa att

redovisningen blir korrekt.

Staden har valt att inte ändra princip för intäkter utan använder sig

av gamla rekommendationen 18.1.

Vår bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter när det

gäller tillämpning av redovisningsprinciper. Staden bör göra en

genomgång av vilka redovisningsprinciper staden efterföljer och

ha med alla i årsredovisningen.

Vi rekommenderar även staden att årligen dokumentera en egen

genomgång mellan aktuella redovisningsprinciper och av staden

tillämpade principer.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i

sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom

sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och

delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

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 årsredovisningen 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 ska

upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband

med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om: 

❑ staden uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål som är

av betydelse för god ekonomisk hushållning

❑ staden uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål som

är av betydelse för god ekonomisk hushållning

❑ det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag.

❑ målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de

kommunala koncernföretagen.

Kommentarer

Kommuner och regioner ska för verksamheten ange mål och

riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av

fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige

beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.
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Finansiella mål

Kommentar

I likhet med flera kommuner gör Vaxholms stad bedömningen att ett mål är uppfyllt (grönt), delvis uppfyllt (gult) eller inte uppfyllt (rött) 

medan vi gör bedömningen att ett mål antingen är uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Stadens bedömning är att staden har klarat god ekonomisk hushållning om mer än 50% av den aggregerade måluppfyllelsen visar

uppfyllt (grön) eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområdena, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en

samlad bedömning och text om att staden klarar god ekonomisk hushållning om alla tre målområden tillsammans har mer än 50% av

gult och grönt. Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning per

målområde.

Enligt årsredovisningen är 28% grönt och 28% gult när det gäller finansiella mål och därmed är stadens bedömning att staden har

klarat målet Ekonomi.

Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om de av fullmäktige beslutade målen har uppnåtts då två av tre av de

övergripande finansiella målen inte har uppfyllts. Vår bedömningen i samband med delåret är var den samma som nu vid helår.

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Stadens bedömning

Budgetavvikelsen ska inte vara 

negativ

0 mnkr -2,7 

mnkr

Målet bedöms som delvis 

uppfyllt

Resultat i procent av 

skatteintäkterna ska uppgå till 

minst 2,5 procent

2,5% 2,5% Målet bedöms som uppfyllt

Soliditeten för kommunkoncernen 

ska inte understiga 30 procent

30% 27,9% Målet bedöms som delvis

uppfyllt
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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.

Stadens bedömning är att staden har klarat god ekonomisk hushållning om mer än 50% av den aggregerade måluppfyllelsen visar

uppfyllt (grön) eller på väg att uppfyllas inom alla tre målområdena, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en

samlad bedömning och text om att staden klarar god ekonomisk hushållning om alla tre målområden tillsammans har mer än 50% av

gult och grönt. Vi rekommenderar att staden även skriver i årsredovisningen vilken bedömning som staden har gjort gällande stadens

målområden per enskilt målområde; Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Nu finns cirkeldiagrammet som en samlad bedömning per

målområde.

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen i allt väsentligt har uppfyllts.
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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 regioner

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: 

❑ Staden 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 årsredovisningen står 

det att stadens balanskravsresultat uppgår till 17,2 mkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Staden har inte gjort någon avsättning till RUR. 

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.
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Resultaträkning 

Kommentar

Vi rekommenderar att staden ser över kolumner i

resultaträkningen, vi saknar budget 2019 för både staden och

sammanställda räkenskaper i avsnittet Räkenskaper i

årsredovisningen.

Kommunens resultat för året uppgår till 17,2 mkr, vilket är i

nivå med det prognostiserade resultatet vid delåret (17,8

mkr). Detta visar på bra prognosarbete.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheter.

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 årets externa

intäkter och kostnader

❑ Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot

balanskravet

❑ Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i

periodisering

Belopp i tkr Budget 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec

helår 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader -651,1 -656,3 -628,2 -647,8 -628,2

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

Skatteintäkter och statsbidrag 680,3 681,2 648,8 681,2 648,8

Verksamhetens resultat 29,2 24,9 20,6 -647,8 -628,2

Finansnetto (inkl pensionsförvaltning) -9,4 -7,7 -6,0 -9,1 -6,0

Resultat efter finansiella poster 19,8 17,2 14,6 24,3 14,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 19,8 17,2 14,6 22,6 14,6

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 2,9% 2,5% 2,3% 3,32% 2,25%

Nettokostnader inkl finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag, % -97,1% -97,5% -97,7% -96,4% -97,7%

Sammanställda 

räkenskaperStaden
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Balansräkning

Kommentar

Det måste finnas en legal förpliktelse vid uppbokning av skuld

för att få bokföras som en skuldpost. Många avtal visar på att

intäkterna ska bokföras det året som staden får dessa och

inte periodiseras. Vi rekommenderar därför att staden gör en

genomgång av skuldkonton för att säkerställa att intäkterna är

rätt periodiserade.

Staden har en pågående tvist med en entreprenadfirma där

det i dagsläget är oklart hur utgången blir. Det finns ingen

avsättning gjord i årsbokslutet.

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 har i allt

väsentligt existerar, tillhör kommunen och är fullständigt

redovisade samt inte påverkas av väsentliga

periodiseringsfel

❑ Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet

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

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 958,7 909,2 1 248,5 903,9

Redovisat eget kapital 332,5 321,7 348,6 315,6

Eget kapital inkl.

ansvarsförpliktelse 192,2 179,3 208,3 173,2

Redovisad soliditet 34,7% 35,4% 27,9% 34,9%

Soliditet med hänsyn till

ansvarsförpliktelse 20,0% 19,7% 16,7% 19,2%

Anläggningstillgångar 863,5 826,8 1 110,2 819,0

Omsättningstillgångar 95,2 82,4 138,3 84,9

Avsättningar 75,9 61,6 81,8 61,6

Långfristiga skulder 433,6 403,6 588,4 403,6

Kortfristiga skulder 116,8 122,3 229,7 123,1

Balanslikviditet 81,5% 67,4% 60,2% 69,0%

Belopp i mkr

Kommunen Koncernen
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar

under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§.

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida

ställning.

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska

räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till

följande sektorer:

➢ löpande verksamhet

➢ investeringsverksamhet

➢ finansieringsverksamhet, och i förekommande fall

➢ bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att:

❑ Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR

❑ Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

❑ Noter finns i tillräcklig omfattning

❑ Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med

motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

❑ Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och

koncernen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheter.
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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

❑ Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

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 ser över strukturen och följer LKBRs struktur.

Den största budgetavvikelsen har socialnämnden och beror på

lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen.

Vi har granskat driftredovisningen och har inte funnit några

väsentliga felaktigheterEnligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av

hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den

löpande verksamheten.

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från

förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs

rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska

utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget.
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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 

❑ Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 

årsredovisningen.

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 staden ser över strukturen och följer LKBRs

struktur.

Vi rekommenderar i likhet med tidigare år att staden ser över

budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år,

vilket kan innebära att trovärdigheten minskar.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit

några väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad

redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har

flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning

ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget

och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga

pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas

av samt att redovisningen ska omfatta kommunala koncernföretags

investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
2019 

Budget 
2019  

Budget- 
avvikelse    

Kommunstyrelsen       

Inventarier 0,0 -0,2 0,2 

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

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

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

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

GC-vägar -0,2 -2,0 1,8 

Rådhuset 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 0,2 

Uppvärmd läktare ishall -2,7 0,0 -2,7 

Övrigt 0,0 -5,4 5,4 

Summa -6,1 -16,7 10,6 

        

Nämnden för teknik, fritid och kultur       

Gator och trafik -3,8 -5,0 1,2 

Om- och tillbyggnader fastigheter -18,4 -9,0 -9,4 

Hamnar och kajer -0,8 -1,0 0,2 

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

Park och mark -0,8 -1,0 0,2 

Energisparåtgärder -1,0 -1,0 0,0 

Summa -25,2 -18,0 -7,2 

        

Barn- och utbildningsnämnden       

Inventarier -4,6 -2,0 -2,6 

Summa -4,6 -2,0 -2,6 

        

Socialnämnden       

Digital utveckling -0,6 -0,6 0,0 

Inventarier och utrustning -0,1 -0,3 0,2 

Miljöbil 0,0 -0,4 0,4 

Summa -0,7 -1,2 0,5 

        

Stadsbyggnadsnämnden       

Löpande investering -0,1 -0,1 0,0 

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

        

Summa löpande investeringar -36,7 -38,0 1,3 
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser

enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller

regionens och de kommunala koncernföretagens

resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt

noter.

Vi har granskat att:

❑ Den sammanställda räkenskapen är uppställda enligt RKR R16

Sammanställda räkenskaper

❑ Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har

inkluderats

❑ Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka

kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild

ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för

kommunens verksamhet.

❑ Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har

tillämpats vid konsolideringen

❑ Beloppen överensstämmer mellan den sammanställda

räkenskaper och de ingående enheternas redovisningar

❑ Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett

❑ Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda

räkenskaper

Kommentar

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-

kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i

årsredovisningens koncernstruktur:

❑ Vaxholms Smeden 3 AB, 100%

❑ Roslagsvatten AB, 12,6%

Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från

skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper.

Sammanställda räkenskaperna för 2018 är inte omräknade till nya

koncernstrukturen. Tidigare år har inte Roslagsvatten AB ingått i

de sammanställda räkenskaperna medan Fastighetsbolaget

Vasavägen 13 AB har ingått.

Vi har inte utfört den legala revisionen av Roslagsvatten AB, vi har

enbart fått tagit del av ett mail från bolaget att deras revisor har

godkänt siffrorna. För Vaxholms Smeden 3 AB har vi utfört

revisionen.

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod,

vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda

redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i

företaget.

. 
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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.

415



11© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

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.

419



15© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

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.

420



16© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

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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1 Sammanfattning, revisionell bedömning och 
rekommendationer 

Vi har av Vaxholms stads förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hur 
nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig kontroll och uppföljning av privata utförare. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och 
kultur samt socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende styrning och 
kontroll av att privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Fullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 3 § inför varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privata utförare. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. I programmet 
ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på 
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Eftersom kommunen upphandlar utförare för genomförande av delar av sin 
kärnverksamhet följer att kommunen har ett ansvar även för verksamhet som 
bedrivs av alternativa utförare. Kontroll av verksamhet som bedrivs av annan 
utförare är lika väsentlig som för verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi. 

Det framgår av intervjuer och dokumentation att vid tidpunkten för granskningens 
genomförande saknas det program med mål och riktlinjer kring kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare i Vaxholms stad. Däremot finner 
granskningen att ett utvecklingsarbete med att ta fram ett program för detta ändamål 
har initierats.  

Kortfattat syftar programmet till att stärka uppföljning och insyn på politisk nivå. 
Dessutom är ambitionen att programmet ska bidra till att stärka ett ramverk och en 
gemensam struktur för hur kommunens verksamheter förhåller sig till frågan om 
privata utförare. 

Utifrån granskningens syfte är vår sammanvägda revisionella bedömning att 
nämndernas interna kontroll vad gäller privata utförare inte bedöms vara tillräcklig. 
Bakgrunden till detta är att det bedöms finnas utrymme att stärka den interna 
kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer styrning 
och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 
nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att 
fullgöra sina avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs 
arbetsformer för att följa upp och styra privata utförare. Det finns även anledning för 
nämnderna att se över hur en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende 
kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan 
säkerställas. 
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Utifrån våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer:  

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

• Nämnderna bör fastställa styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa 
en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning 
av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. 

• Nämnderna bör fastställa en rutin som säkerställer att återkommande 
bedömningar görs av privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal. Rutinen 
bör ha som utgångspunkt en riskanalys som bl.a. beaktar funktioner och 
verksamheter inom nämndernas ansvarsområden som bedöms hantera särskilt 
viktiga samhällsviktiga tjänster. 

• Nämnderna bör i de fall det bedöms som relevant säkerställa att avtal är 
utformade så att de säkerställer tillräcklig insyn i upphandlade verksamheter. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

• Nämnden bör dokumentera de idag muntliga avstämningarna som fortlöpande 
sker med stadsbyggnadsförvaltningens representanter i syfte att minska 
sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka det långsiktiga perspektivet när det 
gäller att följa upp och styra privata utförare. 

• Nämnden bör säkerställa att frågan om uppföljning av avtal med privata utförare 
behandlas av nämnden. 

• Nämnden bör fastställa styrformer som säkerställer systematisk uppföljning och 
kontroll av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Socialnämnden 

• Nämnden bör fastställa dokument som tydliggör kontaktpolitikerns uppdrag och 
som säkerställer att ansvarig kontaktpolitiker även belyser privata utförares 
beredskap att fullfölja ingångna avtal.  
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2 Bakgrund 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska nämnden för teknik, fritid 
och kulturs samt socialnämndens kontroll av privata utförare. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Fullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 3 § inför varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. I programmet ska det 
också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska 
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Eftersom kommunen upphandlar utförare för genomförande av delar av sin 
kärnverksamhet följer att kommunen har ett ansvar även för verksamhet som 
bedrivs av alternativa utförare. Kontroll av verksamhet som bedrivs av annan 
utförare är lika väsentlig som kontroll av verksamhet som bedrivs i kommunal regi. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för 
teknik, fritid och kultur samt socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende 
styrning och kontroll av att privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

Rapporten besvarar följande revisionsfrågor: 

• Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata 
utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

• Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att fullgöra 
sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken beredskap som 
upprätthålls för att kunna hantera en situation där en utförare inte kan fullgöra 
sina avtal? 

• Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och följa 
upp privata utförare? 

• Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata 
utförare genomför avtalad verksamhet? 

• Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen har omfattat verksamhet utförd av privata utförare på uppdrag av 
nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden. När det gäller nämndernas 
uppföljningsarbete avgränsas granskningen till att i huvudsak fokusera på 
avtalsuppföljningen.  
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2.3 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Martin Jansson, verksamhetsrevisor, under ledning av 
Anders Petersson, uppdragsansvarig/certifierad kommunal yrkesrevisor såväl som 
kvalitetssäkrare.  

2.4 Metod 

Genomgång och granskning av relevanta dokument och beslutsunderlag har följt av 
analys och bedömning. Intervjuer och avstämningar har genomförts med respektive 
nämnds ordförande och förvaltningschef. Dessa har även faktagranskat 
rapportutkastet. 

2.5 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag 
för revisionens analyser och bedömningar. 

Vår bedömning av nämndernas kontroll och uppföljning av privata utförare har 
tagit utgångspunkt i vad som sägs i: 

- Kommunallagen 3 kap. 19 b §, 6 kap. 7 § 

- Mål och Budget 2019 

- Nämndernas reglementen 

- Riktlinjer för internkontroll 

- Övriga tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 
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3 Resultat av granskningen 

I detta avsnitt redovisas de iakttagelser som granskningen har genererat och de 
kommentarer som dessa föranlett i relation till respektive revisionsfråga.  

3.1 Roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning 

Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av 
privata utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

Iakttagelser  

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Som framgår av ovan avgränsas denna granskning till nämnden för teknik, fritid och 
kultur samt socialnämnden. Respektive nämnds uppdrag skiljer sig åt vad gäller 
verksamhetsinnehåll vilket i sin tur ger olika förutsättningar att säkerställa en 
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de 
tjänster som tillhandahålls av privata utförare. I övergripande ordalag kan nämnden för 
teknik, fritid och kultur sägas hantera ”hårda” frågor såsom drift och underhåll eller 
lokalfrågor. Socialnämnden kan omvänt sägas hantera ”mjuka” frågor som inkluderar 
frågor om t.ex. särskilt boende och LSS. En konsekvens av dessa skilda förhållanden 
är att nämndernas förvaltningar använder olika tillvägagångssätt avseende kontroll och 
uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. Gemensamt för båda 
nämnderna är dock att ansvar för kontroll och uppföljning är delegerat till 
budgetansvarig chef och i vissa fall enskilda handläggare. 

Vidare framgår det av intervjusamtalen att det inte finns en särskild organisation för 
kontroll och uppföljning av privata utförare vid någon av nämnderna. Anledningen till 
detta uppges vara att privata utförare finns inom en rad mycket olika verksamheter och 
att kommunens storlek inte medger att en särskild organisation för detta ändamål 
inrättas. Istället framträder bilden att kontroll och uppföljning av privata utförare sker 
mer indirekt i samband med den ordinarie verksamhetsuppföljningen eller i de fall en 
akut situation eller liknande skapar ett behov av uppföljning eller kontroll. 

Det framgår av intervjuer och dokumentation att vid tidpunkten för granskningens 
genomförande saknas det program med mål och riktlinjer kring kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare i Vaxholms stad. Däremot gavs den 
informationen att ett utvecklingsarbete med att ta fram ett program för detta ändamål 
har initierats. Mer konkret handlar det om att kommunledningskontoret har blivit 
uppmärksammat på att ett sådant program saknas vilket föranledde kommunchefen att 
ge kanslichefen i uppdrag att ta fram den dokumentation som kommunallagen 
föreskriver.  

I korta ordalag syftar programmet, utifrån vad som sägs vid intervju, till att stärka 
uppföljning och insyn på politisk nivå. Dessutom är ambitionen att programmet ska 
bidra till att stärka ett gemensamt ramverk och gemensam struktur för hur kommunens 
verksamheter förhåller sig till frågan om privata utförare. Det framhålls dock att 
programmet är övergripande till sin karaktär och inte i detalj förklarar hur respektive 
nämnd ska utöva kontroll och uppföljning. Anledningen till detta uppges vara att 

431



 

 7 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

nämndernas verksamhetsinnehåll skiljer sig kraftigt åt och att det bedöms vara mer 
effektivt att respektive nämnd finner former för kontroll och uppföljning utifrån sina 
specifika förutsättningar och behov. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna 
fatta beslut om programmet under sitt första sammanträde 2020. 

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Som framgår av våra iakttagelser ovan är ansvar för kontroll och uppföljning av privata 
utförare vid båda nämndernas förvaltningar i huvudsak delegerat till budgetansvarig 
chef och i vissa fall handläggare. Det framgår vidare att ingen av nämndernas 
förvaltningar har en särskild organisation, i betydelsen att det finns en utpekad funktion 
med samordningsansvar, för kontroll och uppföljning av privata utförare. Det innebär 
sammantaget att kontroll och uppföljning av privata utförare är fragmentiserad vilket, i 
sin tur, antagligen försvårar tillgången till sammanhållen kunskap och kännedom om 
privata utförares effektivitet och kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Därmed kan det inte 
sägas vara säkerställt att nämnderna har en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare. 

En viktig anledning till detta bedöms vara avsaknaden av det program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare som 
fullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 3 § ska besluta om inför varje mandatperiod. 

Vi ser därför positivt på det initiativ som tagits av kommunledningskontoret att utarbeta 
ett program med mål och riktlinjer kring de kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare för att öka politisk insyn och stärka uppföljningen. Som en del i 
implementeringen av detta program, rekommenderar vi därför granskade nämnder att 
fastställa styrformer som syftar till att tydliggöra och säkerställa en ändamålsenlig roll- 
och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som 
tillhandahålls av privata utförare.  

3.2 Riskanalys och beredskap 

Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att 
fullgöra sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken 
beredskap som upprätthålls för att kunna hantera en situation där en 
utförare inte kan fullgöra sina avtal? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Av intervjuerna framgår det att vid båda nämnderna sker bedömningar av risk och i 
någon mån beredskap avseende privata utförares förmåga att fullgöra sina avtal. 
Exempelvis genomförs vid stadsbyggnadsförvaltningen årlig uppföljning av 
internkontrollplaner som syftar till att identifiera svårigheter i verksamheterna. Denna 
uppföljning avser dock även verksamheter i kommunal regi och har inte ett uttalat fokus 
på privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal. 

Inom socialförvaltningen uppges att riskanalys ingår som en del av 
förfrågningsunderlag vid upphandling. I huvudsak är riskanalysen avgränsad till att 
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belysa det ekonomiska läget hos de företag som lämnar anbud, vilket innebär att 
referenser tas, information hämtas in från Kronofogdemyndigheten, etc.  

När det gäller frågan om nämndernas bedömningar kring upphandlade leverantörers 
beredskap att fullgöra sina avtal ser situationen olika ut. Det framkommer under 
intervju att socialnämnden under senaste året har haft att hantera en situation där 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) inte beviljade tillstånd till en av Vaxholms stad 
upphandlad leverantör avseende ett särskilt boende. Konsekvensen av detta blev att 
kommunen över natt blev ställd inför faktum att man inom relativt korta tidsramar (5 
månader) hade att överta och bemanna verksamheten. En följd av detta blev att man 
upprättade rutiner för att undvika liknande situationer i framtiden. I efterhand anses 
händelsen ha bidragit till ett stort lärande kring hur man tänker när beredskapen 
bedöms vid upphandlingar. Det framgår dock inte på vilket sätt detta lärande har 
omsatts i verksamheten. 

Det framkommer under granskningen att det vid nämnden för teknik, fritid och kultur 
saknas formaliserad dokumentation för att bedöma privata utförares beredskap att 
fullfölja sina uppdrag. Det framhålls vara svårt att ha tillräcklig beredskap givet 
uppdragets bredd, tillgängliga resurser och det stora antalet privata utförare. 

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Den sammantagna bilden av intervjuerna är att nämndernas arbete med att analysera 
risker och bedöma privata utförares beredskap har stort utrymme för förbättring. Det 
förekommer förvisso moment hos nämnderna som innehåller aspekter som påminner 
om riskanalys och bedömning av beredskap men detta hänförs i de flesta fall till 
generella risk- och beredskapsbedömningar som omfattar hela verksamheten och då 
endast på årlig basis. Ett proaktivt risk- och beredskapsarbete behöver dock bedrivas 
kontinuerligt.  

Dessutom behöver risk- och beredskapsarbetet breddas till att inte endast omfatta en 
ekonomiskt inriktad riskanalys. Betydelsen av detta framträdde med all önskvärd 
tydlighet när en privat utförare inom socialnämndens ansvarsområde förlorade tillstånd 
att bedriva sin verksamhet. Bakgrunden till det indragna tillståndet hade inte med 
ekonomiska spörsmål att göra vilket visar att en riskanalys behöver förstå och beakta 
erbjuden leverantörs genomförandeförmåga på ett bredare sätt. 

Avslutningsvis ser vi ett behov av att nämnderna förhåller sig mer strategiskt och 
proaktivt till frågan om vilka delar av verksamheten som är särskilt viktiga eller sårbara i 
relation till frågan om privata utförares förmåga att fullfölja avtal. Särskilt angeläget 
framstår detta för stadsbyggnadsförvaltningen som har en mycket bred verksamhet 
med ett stort antal privata utförare. Här skulle en inventering av risker utgöra en tydlig 
hygienfaktor. 

Sammantaget bedömer vi att nämnderna inte bedriver återkommande riskanalyser 
som ligger till grund för bedömning av privata utförares beredskap att fullgöra sina 
avtal. 

Vi rekommenderar mot den bakgrunden granskade nämnder att fastställa en rutin som 
säkerställer att återkommande bedömningar av privata utförares beredskap att fullgöra 
sina avtal görs. Rutinen bör ha som utgångspunkt en riskanalys som bl.a. beaktar 
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funktioner och verksamheter inom nämndernas respektive ansvarsområde som 
bedöms hantera särskilt samhällsviktiga tjänster. 

3.3 Arbetsformer 

Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och 
följa upp privata utförare? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Vid nämnden för teknik, fritid och kultur lyfts vid behov frågor om privata utförare i form 
av muntliga föredragningar. Dessa föredragningar sker i form av avstämningar som 
äger rum var 14:e dag där ordförande och vice ordförande träffar förvaltningschef, 
teknisk chef och fastighetschef. Enligt uppgift dokumenteras inte dessa föredragningar. 
Det framgår vidare av intervjusamtal att frågan om privata utförare inte är en stående 
punkt på nämndens dagordning. 

Socialnämnden 

Socialnämnden fattade 2011 beslutet att införa kontaktpolitiker för socialförvaltningens 
verksamhetsområden. För att samtliga ledamöter och ersättare ska ha möjlighet att 
besöka så många verksamheter som möjligt har uppdraget roterat i förutbestämda 
grupper.  

Kontaktpolitikerns uppgift är bl.a. att: 

• Planera besök tillsammans, oavsett politisk färg. 

• Besöka verksamheterna minst en gång per år 

• Informera sig om verksamheten, innehåll och utveckling samt  

• Återkoppla till nämnden på förutbestämda möten 

Inom socialnämnden finns en särskilt utpekad kontaktpolitiker för privata utförare inom 

hemtjänsten. Verksamhetsbesöken utgår ifrån ett på förhand upprättat frågeformulär 

som belyser frågor om företaget, arbetssätt, medarbetare och företagets samverkan 

med kommunen. Konceptet med kontaktpolitiker uppges ge mycket kunskap och 

kännedom om privata utförare.  

Vid socialnämndens sammanträden får politiker återkommande information om privata 

utförare under punkten ”förvaltningen informerar”. Dessutom har ordförande i nämnden 

och förvaltningschef löpande avstämningar som bl.a. inkluderar privata utförare.  

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Vår granskning visar att arbetsformerna i nämnden när det gäller att följa upp och styra 
privata utförare har utrymme för förbättring. Exempelvis, och i motsats till 
socialnämnden, saknas en fast och återkommande punkt på dagordningen vid 
nämndens sammanträden där förvaltningen informerar om nuläget. En sådan åtgärd 
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skulle kunna bidra till att utveckla en väl fungerande informationsöverföring om nuläget 
från förvaltning till politik. 

Vi ser positivt på att nämndens ordförande och vice ordförande möter representanter 
för stadsbyggnadsförvaltningen med jämna mellanrum för att stämma av nuläget 
avseende privata utförare. Detta tillvägagångssätt bör ge en viss överblick kring det 
aktuella läget samt bidra till att tidigt fånga upp allvarliga avvikelser. Vi bedömer dock 
att avsaknaden av dokumentation vid dessa möten gör denna arbetsform sårbar och 
inte i tillräcklig utsträckning säkerställer kontinuitet eller att tillräckliga förutsättningar 
skapas för att följa upp och styra privata utförare ur ett mer långsiktigt perspektiv.   

Vi rekommenderar därför nämnden att dokumentera de idag muntliga avstämningarna 
som fortlöpande sker med stadsbyggnadsförvaltningens representanter i syfte att 
minska sårbarheten, öka kontinuiteten och stärka det långsiktiga perspektivet när det 
gäller att följa upp och styra privata utförare. Därutöver rekommenderar vi nämnden att 
införa frågan om privata utförare som en stående punkt på nämndens dagordning.  

Socialnämnden 

Vi ser positivt på Socialnämndens koncept ”kontaktpolitiker”. Det möjliggör en 
fördjupad kunskap om de företag som kommunen upphandlar och bidrar förmodligen 
till en mer samarbetsinriktad relation mellan uppdragsgivare och leverantör. Därmed 
har konceptet en tydlig potential att bidra till insamling av kunskap som stödjer bl.a. 
riskanalys och därmed nämndens förmåga att bedöma upphandlade utförares 
beredskap att fullfölja ingångna avtal. Vår granskning landar dock i formerna eller 
uppdraget för kontaktpolitiker inte är tillräckligt tydliggjorda och formaliserade. 

Vi rekommenderar därför socialnämnden att fastställa dokument som tydliggör 
kontaktpolitikerns uppdrag och som säkerställer att ansvarig kontaktpolitiker även 
belyser privata utförares beredskap att fullfölja ingångna avtal.  

3.4 Kontroll av avtal 

Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata 
utförare genomför avtalad verksamhet? 

Iakttagelser 

Socialnämnden 

Vår granskning visar att anmälda avvikelser inom socialnämndens verksamheter 
kontrolleras av en kvalitetstrateg.  Avvikelser redovisas därefter i övergripande ordalag 
till nämndens ordförande och förvaltningschef. Görs bedömningen att en avvikelse har 
betydelse tas det upp i nämnden som ett informationsärende. 

Förutom ovanstående ingår enligt efterfrågad dokumentation uppföljning av privata 
utförare inom socialnämnden i den årliga verksamhetsuppföljningen som även 
inkluderar verksamheter i kommunal regi. Föremål för denna uppföljning är t.ex. 
kvalitetsledningssystem (enligt SOSFS 2011:9), rutiner, dokumentation, 
genomförandeplaner och avvikelsehantering. Därutöver ansvarar utförarchefen för att 
en årlig avtalsuppföljning genomförs.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur  
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När det gäller nämnden för teknik, fritid och kultur uppges stadsbyggnadsförvaltningen 
äga frågan om systematiska kontroller och lyfter vid behov frågor i nämnden. Det 
uppges vidare att kontroller av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet är 
avhängigt hur avtal är utformade. Avslutningsvis uppges det att det är budget- och 
avtalsansvarig som säkerställer att det finns systematik i uppföljningen. 

Vi har efterfrågat styrdokumentation som påvisar hur nämnden genom systematiska 
kontroller säkerställer att verksamheter som utförs av privata utförare genomförs på 
avtalat sätt. Ingen sådan dokumentation har kommit granskningen tillhanda. 

Bedömning 

Socialnämnden 

Utifrån det som framkommit under granskningen bedömer vi att socialnämnden 
fortlöpande genomför systematiska kontroller av hur privata utförare genomför avtalad 
verksamhet. Vi ser positivt på att det finns en upparbetad ordning för att hantera 
avvikelser och som gör nämnden delaktig, att privata utförare ingår i den årliga 
verksamhetsuppföljningen samt att utförarchefen därutöver har ett tydligt uppdrag att 
genomföra avtalsuppföljning. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Däremot kan inte vår granskning styrka att det bedrivs någon systematisk kontroll av 
hur privata utförare genomför avtalad verksamhet vid nämnden för teknik, fritid och 
kultur. Vi bedömer det inte som effektivt att ansvaret för att upprätthålla systematik i 
kontrollen av privata utförare är delegerat till budgetansvarig chef eller tjänsteperson. 

Därutöver anser vi att det är en brist att det inte finns någon dokumentation i form av 
rutiner eller uppföljningsverktyg som säkerställer att nämnden för teknik, fritid och kultur 
har kontroll över att tjänster som utförs av privata utförare genomförs enligt avtal. Det 
är därför angeläget att nämnden ökar den interna kontrollen genom att ställa krav på 
avtalsuppföljning genom systematiska kontroller.  

Mot den bakgrunden rekommenderar vi nämnden för teknik, fritid och kultur att 
fastställa styrformer som säkerställer systematisk uppföljning av hur privata utförare 
genomför avtalad verksamhet. Sådana former bör ta utgångspunkt i att nämnderna 
efterfrågar och ställer krav på redovisning av uppföljningsresultat från systematiska 
kontroller av hur privata utförare genomför avtalad verksamhet. 

3.5 Nämndernas insyn 

Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

Iakttagelser 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Vi har efterfrågat hur nämnderna säkerställer att avtal är utformade så att tillräcklig 
insyn i privata utförares verksamhet finns. Svaren från båda nämnderna går i samma 
riktning och pekar på att nämnderna i egenskap av att vara beslutsfattare därmed 
deltar i och får insyn i samtliga större upphandlingar. Det framhålls vidare att 
nämnderna deltar i diskussioner kring förfrågningsunderlag inför upphandling och att 
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information från förvaltningar ges vid behov, i samband med avtalsuppföljning eller på 
direkt fråga från nämnderna.  

Nämnderna genomför årligen ett stort antal upphandlingar av tjänster som levereras av 
privata utförare. Förmodligen är det inte lika relevant att nämnderna har lika stor insyn i 
samtliga de verksamheter som upphandlas utan en viss urskiljning kan förväntas. 
Exempelvis bör upphandling av vissa tjänster som görs vid nämnden för teknik, fritid 
och kultur vara av sådan karaktär att följsamhet till ingångna avtal relativt enkelt kan 
kontrolleras.  Vid upphandling av mer komplexa tjänster, såsom exempelvis hemtjänst 
eller särskilda boenden, är det rimligen av väsentlig betydelse att socialnämnden har 
avtalsenlig rätt att kontinuerligt granska leverantörens arbete med att säkerställa 
avtalad kvalitet. Dessa exempel syftar till att betona betydelsen av att nämnderna är på 
det klara med i vilka upphandlingar det är relevant att avtal är utformade på ett sätt 
som säkerställer beställarens, d.v.s., nämndens, insyn i att verksamheten utförs som 
avtalat. 

Därför har vi efterfrågat hur nämnderna säkerställer att de upphandlingar som bedöms 
som särskilt relevanta genom avtal medger insyn i privata utförares verksamhet. Av 
svaren går det inte att utläsa att ett arbetssätt i form av rutin eller liknande som 
säkerställer detta finns.  

Bedömning 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Den samlade bilden av vår granskning är att nämnderna deltar i samtliga större 
upphandlingar. Vi konstaterar vidare att nämnderna vid behov eller efterfrågan får 
information från förvaltningarna rörande avtalsuppföljning eller vid särskild fråga 
huruvida leverantören uppfyller sina åtaganden i enlighet med avtal och anbud. 
Däremot kan inte vår granskning visa att nämnderna har ett arbetssätt i hur de utformar 
avtal som innebär att de säkerställer insyn i privata utförares verksamhet när så 
bedöms vara relevant. 

Därmed anses det inte vara säkerställt att nämnderna har tillräcklig insyn i 
upphandlade avtal. Vi rekommenderar därför nämnderna att, i de fall det bedöms som 
relevant, säkerställa att avtal är utformade så att tillräcklig insyn i privata utförares 
verksamheter medges. 
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4 Svar på revisionsfrågor 

Övergripande revisionsfråga 

Har nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll avseende styrning och kontroll av att privata utförare genomför avtalad 
verksamhet? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Efter genomförd granskning konstaterar vi att det finns utrymme att stärka den 
interna kontrollen genom att fastställa arbetsformer och dokumentation som stödjer 
styrning och kontroll avseende privata utförare. Detta visar sig i allmänhet i frågan om 
nämndernas riskanalys och förmåga att bedöma beredskapen hos privata utförare att 
fullgöra sina avtal, och i synnerhet i nämnden för teknik, fritid och kulturs arbetsformer 
för att följa upp och styra privata utförare. Det finns även anledning för nämnderna att 
se över hur en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och 
uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata utförare kan säkerställas. 

Övriga revisionsfrågor 

Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende kontroll och uppföljning av de tjänster som tillhandahålls av privata 
utförare? Finns en särskild organisation för detta? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Kontroll och uppföljning av avtal är delegerat till budgetansvarig chef eller 
handläggare. Därutöver saknas organisation, i betydelsen att det finns en utpekad 
funktion med samordningsansvar, för kontroll och uppföljning av privata utförare. 
Sammantaget bedöms kontroll och uppföljning av privata utförare vara fragmentiserad 
vilket försvårar kunskap om privata utförares effektivitet och kvalitet ur ett 
helhetsperspektiv. Därmed anses det inte finnas en ändamålsenlig roll- och 
ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare vid någon av 
nämnderna. 

Genomför nämnderna en riskanalys beträffande utförarnas förmåga att fullgöra 
sina avtal? Gör nämnderna någon bedömning kring vilken beredskap som 
upprätthålls för att kunna hantera en situation där en utförare inte kan fullgöra 
sina avtal? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Granskningen har kommit fram till att det inte genomförs riskanalys eller görs 
någon bedömning kring privata utförares beredskap att fullgöra sina avtal vid någon av 
nämnderna. 
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Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga arbetsformer för att styra och följa upp 
privata utförare? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nej. Det förekommer återkommande avstämningar mellan nämnden och förvaltningen 
men då föredragningar vid dessa möten är muntliga och inte dokumenteras, bedömer 
vi att denna arbetsform är sårbar och inte i tillräcklig utsträckning säkerställer 
kontinuitet eller att tillräckliga förutsättningar skapas för att följa upp och styra privata 
utförare ur ett mer långsiktigt perspektiv. Dessutom är frågan om privata utförare inte 
en stående punkt på nämndens dagordning. 

Socialnämnden 

Delvis. Vår granskning visar att socialnämnden har utarbetat ändamålsenliga 
arbetsformer i form av konceptet ”kontaktpolitiker”. Vi bedömer dock att nämnden 
behöver tydliggöra och formalisera kontaktpolitikerns uppdrag. 

Genomför nämnderna fortlöpande systematiska kontroller av hur privata utförare 
genomför avtalad verksamhet? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nej. Vår granskning kan inte styrka att det bedrivs någon systematisk kontroll av hur 
privata utförare genomför avtalad verksamhet vid nämnden för teknik, fritid och kultur. 
Vi bedömer det inte som effektivt att ansvaret för att upprätthålla systematik i kontrollen 
av privata utförare är delegerat till budgetansvarig chef eller tjänsteperson. 

Därutöver anser vi att det är en brist att det inte finns någon dokumentation i form av 
rutiner eller uppföljningsverktyg som säkerställer att nämnden för teknik, fritid och kultur 
har kontroll över att tjänster som utförs av privata utförare genomförs enligt avtal. 

Socialnämnden 

Ja. Granskningen bedömer att socialnämnden fortlöpande genomför systematiska 
kontroller av hur privata utförare genomför avtalade verksamhet. 

Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn i upphandlade avtal? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur samt socialnämnden 

Nej. Nämnderna har inte säkerställt ett arbetssätt som medger att de i de fall det 
bedöms som relevant har avtal som är utformade så att de medger insyn i privata 
utförares verksamhet. 
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Bilaga 1 – granskade dokument. 

— Socialförvaltningen, tjänsteutlåtande, 2019-01-30, Änr SN 2019/10.790, 
Kontaktpolitiker 2019 

— Socialförvaltningen, ospecificerad dokumenttyp, 2017-10-30, Uppföljning 
verksamhet 

— Socialnämnden, Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och 
omsorgsinsatser inom hemtjänst, Dnr; 47/2013.055. 

— Socialnämnden, Reglemente för socialnämnden, Dnr KS 2019/15.003. 

— Nämnden för teknik, fritid och kultur, Reglemente för nämnden för teknik, fritid och 
kultur Kommunstyrelsens förvaltning, dnr KS 2019/15.003. 
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Bilaga 2 – Intervjurespondenter 

• Socialnämndens ordförande 

• Socialförvaltningen, förvaltningschef 

• Nämnden för teknik, fritid och kultur, ordförande 

• Stadsbyggnadsförvaltningen, förvaltningschef 

• Verksamhetsutvecklare, kommunledningskontoret 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har vi granskat stadens 
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter, gator & vägar samt kajer. Syf-
tet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur har 
ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer. 

Granskningen visar att den ansvariga nämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 
har beslutat om två övergripande verksamhetsmål som styr underhållsarbetet. Vidare 
styrs underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer genom att Nämnden för teknik, fri-
tid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar som är 
fördelade på driftskostnader och investeringsutgifter. Utifrån gällande budgetramar ska 
de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom reinvesteringar. 

Tekniska enheten har utifrån nämndmål och tilldelad budgetram upprättat en tioårsplan 
för gatu-/vägunderhållet och ansvariga tjänstepersoner bedömer att enhetens budget 
tillåter en omläggningstakt av vägars toppbeläggning på drygt 15 år, men då staden 
ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga underhålls-
skulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omläggnings-
takt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad som är 
tekniskt rekommenderat.  

Underhållsplanen utgår från Tekniska enhetens planeringsverktyg som bygger på tra-
fik, slitage, skador och vägens storlek, men även politiska prioriteringar. I och med pla-
neringsverktyget och underhållsplanen bedömer vi att underhållsarbetet vad gäller ga-
tor och vägar i vissa delar är ändamålsenligt. Däremot visar granskningen på att kajun-
derhållsarbetet inte är ändamålsenligt och att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör 
inventera vilka kajer staden ansvarar för, bedöma kajernas skick och därefter upprätta 
en underhållsplan för kajerna. 

Fastighetsenheten bildades under våren 2019 och arbetar sedan dess med att inven-
tera vilka fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som 
finns. Inventeringen ska därefter ligga till grund för en investeringsplan med fokus på 
långsiktighet och reducerade driftskostnader. Arbetet ska även resultera i ett system-
stöd, för att på det sättet kunna prioritera och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas 
vad gäller fastighetsunderhållet. Då underhållsbehovet för fastigheter inte är känt och 
då det saknas beslutsunderlag kopplat till fastighetsunderhållet är vår bedömning att 
detta arbete bör intensifieras. 

Av granskningen framgår att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken vad gäller 
gator/vägar, kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjligheterna att inför-
skaffa ett systemstöd som kan hantera olika typer av sammanställningar av de kommu-
nala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och garantitider vad gäller vägar, gator och 
schaktning, samt systemstöd som är lämplig för underhåll av kajer och fastigheter. 

1.1 Revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur inte 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter och kajer. Underhållet av ga-
tor/vägar bedömer vi dock i vissa delar vara ändamålsenligt.  
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1.2 Rekommendationer 

Följaktligen rekommenderar vi att Nämnden för teknik, fritid och kultur: 
- Upprättar rutiner och processer som beskriver hur underhållsarbetet ska priori-

teras vad gäller fastigheter och kajer. 
- Upprättar en förteckning över de kajer som staden ansvarar för, utöver de cen-

trala kajerna som nu är föremål för en översyn, och inventerar underhållsbeho-
vet för dessa. 

- Intensifierar arbetet med att upprätta rutiner för att planera och prioritera under-
håll, framförallt avseende fastigheter. 

- Preciserar befintlig underhållsskuld avseende gator/vägar i ett mindre intervall 
för att möjliggöra ett ytterligare mer ändamålsenligt underhållsarbete. 

- Ser över vilka systemstöd som är lämpliga för gator/vägar, kajer och fastigheter.  
- Upprättar rutinbeskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas 

upp och analyseras. 
- Efter inventering av fastigheter jämför fastigheter i anläggningsregistret mot 

uppgifter som finns hos Lantmäteriet och Skatteverket. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska stadens ruti-
ner kring fastighets-, gatu-/väg- samt kajunderhåll. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019. 

Kostnader för lokaler är en väsentlig post i stadens budget. Därför är det viktigt att sta-
den har en ändamålsenlig och tillräcklig styrning och kontroll av att fastigheternas un-
derhållsbehov tillgodoses. Detsamma gäller gatu-/vägunderhållet som omfattar åtgär-
der som avser att vidmakthålla gatu-/vägnätets funktion och prestanda. Även åtgär-
der/underhåll för att vidmakthålla kajernas funktion och prestanda är viktigt då ett flertal 
kajer finns i staden. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll, dels av-
hjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om staden investerar för lite i underhållet över tid 
uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av t ex gatukroppar vilket är väsentligt dy-
rare än normalt underhåll. 

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2019 uppmärksammat risker beträffande 
stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer. Revisionen upplever att det 
finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar, drift 
och underhåll och vad det kan innebära för staden i ekonomiskt- och verksamhets-
mässigt perspektiv.  

Med anledning av ovanstående har stadens revisorer dragit slutsatsen i sin riskanalys, 
att stadens rutiner avseende underhåll av fastigheter, gator/vägar samt kajer behöver 
granskas. 

3 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Nämnden för teknik, fritid och kultur 
har ett ändamålsenligt underhåll vad gäller fastigheter, gator/vägar samt kajer eller om 
det innebär risker för staden i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

I syftesformuleringen har ingått att besvara följande revisionsfrågor: 

• Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer? 

• Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten? 

• Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma un-
derhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer?  

• Uppdateras planeringsverktygen löpande? 

• Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?) 

• På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet? 

• Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning? 

• Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konsekvens-
beskrivningar/beslutsunderlag)? 

• Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv re-
spektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)? 
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• Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt? 

3.1 Avgränsning 

Granskningen omfattar Nämnden för teknik, fritid och kulturs rutiner och processer 
kring underhållsarbete avseende fastigheter, gator/vägar samt kajer under 2018–2019. 
Beträffande kajer avses inte de centrala kajerna runt hotellet, vilka är föremål för en 
särskild utredning. 

3.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:  

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 

— Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut 

3.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

– Intervjuer med: 

o Stadsbyggnadschef 

o Chef, Fastighetsenheten 

o Gatuingenjör, Tekniska enheten 

o Ordförande i Nämnden för teknik, fritid och kultur 

– Genomgång av styrande och stödjande dokument: 

o Mål och budget 2019-2021 

o Reglemente för kommunstyrelsen 

o Reglemente för Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Delegeringsordning för Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Tertialbokslut 2 – 2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

o Tekniska enhetens förteckningar över brunnar och vägar 

o Presentationsmaterial för inventering av dagvattenbrunnar och vägar 

o Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028 (gator/vägar) 

o Tekniska enhetens mall för statusbedömning (gator/vägar) 

o Dokument som redovisar Tekniska enhetens arbete med underhåll av 
gator/vägar 

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  

3.4 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Anders Petersson, kundansvarig och certifierad kommunal 
yrkesrevisor, och Max Kollberg, granskare. 
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4 Resultat av granskningen 

4.1 Vaxholms stads styrning av underhåll 

Vaxholms stads planering av stadsmiljön ska enligt Mål och budget 2019-2021 bidra till 
en god livsmiljö för stadens invånare. För att möta kommande utmaningar arbetar sta-
den kontinuerligt med att säkerställa god kvalitet i framtagande av nya gator och gång- 
och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner. Staden arbetar också med 
att förbättra nuvarande återvinningscentral. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur är ansvarig för underhåll och förvaltning av sta-
dens fasta egendom; idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- 
och naturmark. Vidare ansvarar nämnden för om- och nybyggnation av lokaler för kom-
munal verksamhet som understiger fem mkr, kultur- och föreningsverksamhet samt till-
stånd, tillsyn och yttranden. Renoveringar och underhållsåtgärder vad gäller gator, fas-
tigheter, kajer med mera som överskrider fem mkr beslutas av kommunstyrelsens pla-
neringsutskott. Av Mål och budget 2019-2021 framgår att nämndens mål, med direkt 
bäring på granskningens syfte, är att: 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött, samt 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

Staden har upprättat en långsiktig plan för beläggningsåtgärder inom gatubeståndet 
och planerar flera större investeringsprojekt, bland annat parkeringen på Lägret och ut-
ökning av infartsparkeringen vid Engarn. 

Genom ett utvecklat samarbete med entreprenörer, önskar Stadsbyggnadsförvalt-
ningen förbättra stadens snöröjning. Vidare planerar staden utbyggnad av bredband till 
kommunala verksamhetslokaler samt en sjökabel från Vaxön samt förberedelse för fi-
ber till den planerade nya skolbyggnaden på Rindö. 

Staden har under 2018 utökat antalet fastighetsförvaltare som ansvarar för lokalförvalt-
ning från två till tre stycken och avsätter resurser till inventering, planering och struktur. 
Fastighetsbeståndets energiförbrukning ska analyseras och leda fram till förslag på åt-
gärder under 2019–2020. 

4.1.1 Rutiner och processer kring styrning av underhåll 

Stadens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajer styrs genom att Nämnden 
för teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetra-
mar som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande 
budgetramar ska de två enheterna prioritera för att nå lägre driftskostnader genom att 
göra smarta reinvesteringar. De två enheterna är placerade inom Stadsbyggnadsför-
valtningens organisation. 

Fastighetsenheten bildades i mars 2019 och ansvarar för de fastigheter som ägs och 
förvaltas av staden (ej bolag). Tidigare ansvarade Tekniska enheten även för fastig-
heter. 
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4.1.2 Måluppfyllelse och nyckeltal 

Nedan följer en presentation av Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål, tillhörande 
nyckeltal och måluppfyllelse per augusti 2019. De två målen följs upp och hanteras i 
verksamhetsstödet Stratsys. 

En tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö (nämndmål 1) 

Av Nämnden för teknik, fritid och kulturs tertialbokslut 2 för 2019 framgår att Vaxholms 
stad under 2019 vidtagit flera åtgärder för bland annat siktröjning, gågata, sugning av 
brunnar och asfalteringsarbeten. 

Stadens centrala kajer byggdes 1968 och hade då en förväntad livslängd på 50 år. 
Tekniska enheten har genomfört en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderham-
nen och Österhamnen som visade att det finns ett omfattande behov av att åtgärda ka-
jernas skick. Som åtgärd har ett projekteringsarbete påbörjats under våren 2019.  

Vaxholms stad följer ett antal indikatorer inom Nöjd Medborgar-Index (NMI). I tabellen 
nedan framgår indikatorer kopplat till nämndmålet om en offentlig miljö som är tillgäng-
lig, trygg och välskött.

 
Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Staden har också, kopplat till nämndmålet, indikatorer som ligger till grund för statusbe-
dömning av gator/vägar. Dessa indikatorer handlar bland annat om hur trafikerade ga-
tor/vägar är, slitage, fel och skador samt samråd.  

Energisnåla lokaler (nämndmål 2) 

I tertialbokslut 2 skriver nämnden att 2019 års energiförbrukning pekar på ett högre ut-
fall än 2018. Fastighetsenheten har under året gjort flera investeringar i energieffektiva 
belysningsarmaturer i stadens lokalbestånd. Installationen av bergvärme i idrottshallen 
på Rindö var planerad under hösten 2019, men har senarelagts till våren 2020.  

Tabellen nedan visar stadens energianvändning i kommunalägda lokaler. 

 
Tabell hämtad från Tertialbokslut 2-2019, Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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4.2 Planering av underhåll 

4.2.1 Gator, vägar samt kajer 

Stadens plan för väg- och gatuunderhåll är framtagen av tjänstepersoner inom Tek-
niska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Tekniska enheten utför årligen status-
bedömning på det kommunala vägnätet enligt en mall framtagen av Stadsbyggnadsför-
valtningen. Bedömningen sker utifrån följande tre faktorer: 

• Trafikintensitet 

• Slitage 

• Skador/fel 

Statusbedömningen ska ligga till grund till den tioårsplan som revideras årligen. Även 
mallen för statusbedömning uppdateras årligen. Enligt tjänstepersoner på Stadsbygg-
nadsförvaltningen finns det stora likheter mellan stadens mall för statusbedömning och 
Swecos RoSy1  som är vanligt förekommande i andra kommuner. 

Planen är stadens utgångspunkt för underhåll och utöver Tekniska enhetens statusbe-
dömning ska uppdaterade planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter 
och i vissa fall politiska prioriteringar. Tioårsplanen är sorterad efter underhållsbehov 
där vägar med störst underhållsbehov hamnar överst. 

Enligt intervjuade är de belopp som planen presenterar översiktligt uppskattade och 
kan variera kraftigt både över och under redovisade belopp, beroende på markförhål-
landen, och/eller andra omständigheter. En målsättning i tioårsplanen är att utveckla 
samarbetet med ledningsägare, vilket enligt staden innebär att det under 2019 finns 
möjlighet för staden att investera och förbättra vägar i områden där andra ledningsä-
gare utför arbete. 

Vi har erfarit att det inte finns någon underhållsplan för stadens kajer. Enligt intervjuade 
finns en uppfattning av vilka kajer som ingår i stadens huvudmannaskap, men det finns 
inte dokumenterat vilka kajer som staden ansvarar för. De olika kajernas skick är inte 
inventerat (avser ej de centrala kajerna). 

Vaxholms stads underhållsplan 2019-2028 

 
1 Sweco är ett teknikkonsultföretag som tagit fram RoSy, ett verktyg som syftar till att möjliggöra strategisk 
planering för underhåll av kommuners vägnät. 

År Kostnad (tkr) 

2019  
Lappning och lagning  500 

Resarö Bussvändplats 700 

Söderhamnen 1 500 

Drottninggatan (samschakt Roslagsvatten) 400 

Kungsgatan mellan väg 274 och Kapellgatan (samschakt Roslags-
vatten) 

100 

Total 2019 3 200 
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Tabell hämtad från Planerat underhåll för Vaxholms stad 2019-2028 

4.2.2 Fastigheter 

Vaxholms stad har under 2019 haft fokus på att säkerställa Fastighetsenhetens pro-
cesser, rutiner och arbetssätt i den nya organisationen. Fastighetsenheten har under 
2019 påbörjat en inventering av vilka fastigheter som är stadens ansvar och vilka avtal 
staden har. Vidare pågår ett säkerställande av hyresnivåer samt ett arbete med att ta 
fram nya rutiner för att säkerställa avtalsuppföljning. Enhetens tanke är att invente-
ringen ska ligga till grund för en investeringsplan med fokus på långsiktighet och redu-
cerade driftskostnader. Det pågående arbetet ska även ingå i Barn- och utbildnings-
nämndens del av lokalförsörjningsarbetet inför 2020-2022, samt resultera i en under-
hållsplan för fastigheter. I dagsläget finns ingen underhållsplan för stadens fastigheter. 

2020  
Lappning och lagning 200 

Rådhusgatan mellan väg 274 och Hamngatan 1 000 

Kronängsvägen mellan Söderfjärdskolan och väg 274 400 

Repslagaregatan 800 

Repslagaregränd 800 

Total 2020 3 200 
 

 

2021  
Lappning och lagning 500 

Pålsundsvägen mellan väg 274 och Pålsundsbron 900 

Eriksövägen mellan Tallarövägen och Camping 600 

Kulladalsvägen mellan Eriksövägen och vändplats 1 200 

Total 2021 3 200 
 

 

2022-2028  
Överbyvägen 5 700 

Framnäsvägen 700 

Hamngatan mellan Lägerhöjden och Trädgårdsgatan 500 

Pilgatan 300 

Rosenbergsgatan 500 

Rydbolundsvägen 200 

Torggatan mellan Rådhusgatan och Badhusgatan 500 

Ytterbyvägen 2 300 

Ingenjörsvägen 300 

Kapellgatan 800 

Bygårdsvägen 200 

Estlandsvägen 200 

Petersbergsvägen 300 

Torggatan mellan Badhusvägen och vändplats 200 

Total 2022-2028 12 700 
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Inom Fastighetsenheten pågår även ett arbete att se över vilken statistik och vilka 
nyckeltal som ska följas. I dagsläget består enhetens statistik av felanmälningar och 
nyckeltalen i form av investeringsåtgärder och huruvida det är en nyinvestering eller re-
investering. I dagsläget sker sammanställningen av underhållsbehov och relevanta in-
dikatorer i Excel, men Fastighetsenhetens idé är att det så småningom ska dokumente-
ras i någon typ av systemstöd. 

Enligt intervjuade tjänstepersoner stämmer stadens uppgifter om vilka fastigheter som 
ägs och förvaltas av staden inte överens med t.ex. Lantmäteriets och Skatteverkets an-
läggningsregister. 

Löpande investeringar för all verksamhet inom Nämnden för teknik, fritid och 
kulturs ansvar 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs investeringsplan sträcker sig från 2018 till och 
med 2021. Av den löpande investeringsplanen framgår att nämnden planerar att inve-
stera 18 mkr per år. De två största investeringsutgifterna är: 

- Gator och trafik, samt 

- Om- och tillbyggnad av fastigheter. 

Löpande investeringar (tkr) 

Nämnden för Teknik, fritid och kultur Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Gator-trafik  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad fastigheter  -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Energisparåtgärder  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Summa  -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

Tabell hämtad från Mål och budget 2019-2021 

4.2.3 Stadens planerade underhåll 

Under granskningen har det framkommit att Tekniska enheten under 2019 också utfört 
underhåll av: 

- Eriksövägen framför Maren 300 tkr (fanns med i underhållsplanen för år 2021) 

- Eriksövägen framför Skutvikshagen 1 300 tkr (ingick ej i underhållsplanen på 
grund av besked att entreprenören skulle återställa, vilket inte blev fallet) 

Staden har tidigare konstaterat att minst 3,2 mkr måste avsättas årligen för reinveste-
ring av vägar för att det ska vara möjligt att underhålla lågtrafikerade gator under en tio-
årsperiod (se underhållsplan). Summan ryms enligt stadens tjänstepersoner i Tekniska 
enhetens ram. Samtidigt bedömer staden att det behövs 4,8 mkr för att kunna leva upp 
till den tekniska rekommendationen om att asfaltera om i snitt vart tionde år. Stadens 
nuvarande budget innebär att omläggningstakten är ungefär 15 år, men på grund av 
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eftersatta och uteblivna investeringar2 och att staden ska komma tillrätta med dessa 
beräknas omläggningstakten överstiga 15 år.  

Underhållsskulden i vägnätet är beräknad under 2019 och uppgår till mellan 53 och 96 
mkr. Tekniska enheten arbetar för att minska befintlig underhållsskuld genom att 
minska på omläggningstakten för asfaltering och istället ”ta rejäla grepp” på de ga-
tor/vägar som asfalteras om. Enligt uppgifter kommer frågan om underhållsskulden lyf-
tas i kommande ramärenden för att kunna få en långsiktig plan för att minska under-
hållsskulden. 

Staden prioriterar och bedömer också underhållsbehov på gator i och med den inven-
tering som gjorts under 2019 (se avsnitt 4.3).  

Enligt de tjänstepersoner som vi intervjuat sker uppföljning och analys av genomförda 
underhållsprojekt i samband med att tioårsplanen revideras. 

En iakttagelse som vi gör efter dokumentgranskning och avstämning med tjänsteperso-
ner inom Stadsbyggnadsförvaltningen är att det överlag finns få dokument som beskri-
ver rutiner och processer beträffande underhållsarbetet. Vad gäller underhåll av fastig-
heter och kajer saknas dokumentation kring vad staden äger/ansvarar för, samtidigt 
saknas underhållsplan för både fastigheter och kajer. Beträffande gator/vägar finns 
dokumentation och underhållsplan. Intervjuade beskriver kompetensöverföringen vad 
gäller underhållsarbetet och att tillhörande planering varit undermålig och att det är re-
lativt nyligen som rutiner och processer börjat dokumenterats. 

4.2.4 Kommentarer och bedömning 

Vaxholms stads Nämnd för teknik, fritid och kulturs ambitionsnivå vad gäller under-
hållsarbetet utgår från de resurser som är avsatta på kort och lång sikt. Staden bedö-
mer att nuvarande budgetram tillåter en omläggningstakt på ungefär 15 år, men då sta-
den ska komma till rätta med eftersatta och uteblivna investeringar, det vill säga under-
hållsskulden, kommer staden inte att klara en omläggningstakt på 15 år. En omlägg-
ningstakt som överstiger 15 år kan utgöra en risk, då staden då gör avsteg från vad 
som är tekniskt rekommenderat.  

För att staden ska kunna planera framtida underhållsprojekt bedömer vi det nödvändigt 
att underhållsskulden preciseras i ett mindre intervall än 53 till 96 mkr.  

Den årliga planeringen för gator/vägar som görs utifrån Tekniska enhetens bedömning 
är en god grund för det kort- och långsiktiga arbetet. Detta arbete har tidigare, enligt in-
tervjuade, varit personberoende, men i och med mer dokumentation och systemstöd 
bedöms underhållsarbetet ha utvecklats i en positiv riktning. Vår bedömning är dock att 
arbetet med att planera och prioritera underhåll bör fortsätta att systematiseras för att 
bli mindre personberoende och på det sättet säkerställa kompetensöverföring vid per-
sonalomsättning.  

Då staden i dagsläget saknar underhållsplaner för fastigheter och kajer (ej de centrala 
kajerna) saknas kunskap om det samlade underhållsbehovet. Vi bedömer det därför 
nödvändigt att Fastighetsenhetens inventeringsarbete intensifieras, att en underhålls-
plan snarast upprättas i enlighet med detta och att ett lämpligt systemstöd för stadens 
underhåll av fastigheter införskaffas. På liknande sätt bör Tekniska enheten upprätta 

 
2 Hädanefter benämns eftersatta och uteblivna investeringar som underhållsskuld. 
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en förteckning över vilka kajer som staden ansvarar för, samt se över de olika kajernas 
skick för att därefter upprätta eventuella underhållsplaner. 

Under granskningen har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för uppföljning 
och analys av genomförda underhållsprojekt, utöver tioårsplanen som ses över på en 
årlig basis. Vår bedömning är att Nämnden för teknik, fritid och kultur bör upprätta rutin-
beskrivningar för hur genomförda underhållsprojekt ska följas upp och analyseras. 

4.3 Övriga iakttagelser 

Drift 

Tekniska enheten ansvarar för drift, det vill säga nödvändiga åtgärder för att upprätt-
hålla funktion och säkerhet i en annars fungerande vägbana. Dessa behov uppkommer 
tillfälligt eller återkommande och åtgärdas enligt avtal med driftsentreprenören PEAB. 

Ledningssamordning 

Staden har initierat ledningssamordning och utför planerat underhåll på vägar i tioårs-
planen i samband med att andra ledningsägare schaktar vägarna. Under 2020 plane-
ras en gemensam entreprenad med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB påbörjas på 
Timmermansvägen och Vasavägen. Enligt stadens tjänstepersoner leder detta till om-
fattande revideringar i tioårsplanen. Arbetet är första gången som Vaxholms stad ingår 
i en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare. 

Utmaningar 

Enligt stadens tjänstepersoner är uppbyggnaden av vägkropp i det allmänna vägnätet 
en utmaning då det ofta är okänt och därmed döljer både fel och skador i konstrukt-
ionen. Vanligtvis upptäcks dessa fel objektsspecifikt i samband med det planerade un-
derhållet, vilket resulterar i fördyrande åtgärder.  

Tekniska enheten planerar att kontinuerligt sammanställa de kommunala vägkroppar-
nas uppbyggnad i en databas, dels i samband med re- och nyinvesteringar, dels ge-
nom grävning av provgropar för att få bättre uppsikt på underhållsskulden. 

En annan utmaning som stadens tjänstepersoner identifierat är tillsyn av schaktning 
som görs/utförs i stadens vägar. Enligt anvisade krav ska den som schaktar i stadens 
vägnät återställa och kunna återkomma inom garantitiden om fel uppkommer med an-
ledning av schaktningen. Till detta anser Tekniska enheten att det behöver ske kontinu-
erlig tillsyn av utförda schaktningsarbeten i Vaxholms stad. Fram till och med 2018 an-
svarade Roslagsvatten AB för tillsyn över samtliga schaktningsarbeten. Tillsynen har 
därefter tagits över av Vaxholms stad, utan möjligheter att ta in nya resurser för att be-
vaka detta. Tekniska enheten skulle vilja sammanställa de garantitider som finns i ga-
torna i en databas. 

Vidare har Tekniska enheten identifierat en tredje utmaning: förändringar som sker i 
samband med exploatering. Detta innebär att stadens förutsättningar att förvalta 
vägarna ändras. Tekniska enheten beskriver Eriksövägen som ett exempel, där förut-
sättningarna ändrats i och med att nya vägar till och från närliggande skolor uppförts. 
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Tekniska enheten redogör även för vägvolymen som ska skötas och underhållas ökar 
vid övertagande av ny plats, men att budgetramen sällan ökar. Till exempel tog Tek-
niska enheten över 8 000 kvm gata, trottoar och torgyta i Rindö Hamn utan att bud-
getramen ökade. 

Inventering av vägar 

Vaxholms stad har under 2019 inventerat vägar för att kartlägga och tydliggöra mäng-
der av de hårdgjorda ytor där staden ansvarar för driftunderhåll och planerat underhåll. 
Förteckningen beskriver area, ansvarig entreprenör, material, trafik, stadsdel, skador 
och slitage. Totalt innehåller förteckningen 496 vägar/vägenheter. 

4.3.1 Kommentarer och bedömning 

Vi bedömer det positivt att staden under 2020 planerar att initiera ledningssamordning 
och att underhåll på vägarna sker i samband med att andra ledningsägare schaktar 
vägarna. 

Av granskningen framgår det tydligt att staden inte har tillräckliga systemstöd, varken 
vad gäller gator/vägar och kajer eller fastigheter. Staden bör därför se över möjlighet-
erna att införskaffa ett systemstöd/utveckla befintliga systemstöd som kan hantera olika 
typer av sammanställningar av de kommunala vägkropparnas uppbyggnad, tillsyn och 
garantitider vad gäller vägar, gator och schaktning.  
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4.4 Svar på revisionsfrågor 

Hur sker styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer? 

Stadens underhåll av fastigheter, gator/vägar och kajer styrs genom att Nämnden för 
teknik, fritid och kultur tilldelar Tekniska enheten och Fastighetsenheten budgetramar 
som är fördelade på driftskostnader och investeringskostnader. Utifrån gällande bud-
getram ska de två enheterna prioritera att nå lägre driftskostnader genom investe-
ringar. Därtill har Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutat om två övergripande mål 
avseende en tillgänglig, trygg och välskött offentlig miljö samt att kommunen har ener-
gisnåla lokaler. 

Tekniska enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för underhåll och åtgär-
der för att upprätta det allmänna vägnätets värde och funktion. Tekniska enheten an-
svarar även för stadens kajer och broar. Fastighetsenheten ansvarar för underhåll och 
åtgärder vad gäller de av staden ägda och förvaltade fastigheterna. 

Vilken statistik och vilka nyckeltal följer verksamheten? 

Vid planering av underhåll av gator och vägar använder sig verksamheten av statistik 
rörande gatornas belastning, slitage och typ av fel. Denna data bedöms tillsammans 
med vilken typ av väg det är och hur stor yta som berörs.  

Beträffande Nämnden för teknik, fritid och kulturs mål följs ett antal indikatorer av Nöjd 
Medborgar-Index för att bedöma hur väl förvaltningen lyckats med arbetet. Vaxholms 
stad utgår även från mätningar angående hur mycket energi som fastigheterna använ-
der per kvadratmeter.  

Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma 
underhållsbehov på fastigheter, gator/vägar samt kajer?  

Delvis. Det finns dokumenterade rutiner och planeringsverktyg för hur underhållsar-
betet av gator/vägar ska fungera. Vägunderhållsarbetet bedöms och prioriteras utifrån 
en mall som tar hänsyn till trafikintensitet, slitage samt skador/fel. Det finns däremot 
inte dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för planering av underhåll 
avseende fastigheter och kajer. I dagsläget saknar staden kännedom om det samlade 
underhållsbehovet vad gäller fastigheter och kajer (ej de centrala). 

Uppdateras planeringsverktygen löpande? 

Ja, mallen för statusbedömning av gator/vägar uppdateras i samband med att tioårs-
planen revideras, det vill säga årligen.  

I dagsläget saknas planeringsverktyg för underhåll av fastigheter och kajer. 

Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för fastigheter, ga-
tor/vägar samt kajer?) 

Det finns en aktuell tioårsplan för gatu-/vägunderhåll. Tioårsplanen utgår från Tekniska 
enhetens årliga statusbedömning av det kommunala vägnätet. Således revideras tio-
årsplanen på en årlig basis. Planen prioriterar gator/vägar efter trafikmängd, slitage och 
skador och bestäms av tjänstepersoner inom Stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Vad gäller kajer har den Tekniska enheten genomfört en geoteknisk undersökning för 
att fastställa den centrala kajens skick. Undersökningen visade att kajen var i stort be-
hov av underhåll, men att underhållsbehovet låg utanför Tekniska enhetens bud-
getram. Därav har ett arbete påbörjats för att ta fram en projektplan för åtgärder och en 
förstudie inletts för att tydliggöra ansvar och roller i hela staden avseende kajprojektet. 
För övriga kajer är underhållsbehovet inte känt. 

Beträffande fastigheter befinner sig Fastighetsenheten i ett arbete att inventera vilka 
fastigheter som drivs och förvaltas av staden och vilka underhållsbehov som finns. Så-
ledes är underhållsbehovet för fastigheter inte känt och det finns inga beslutsunderlag 
kopplat till fastighetsunderhållet. 

På vilka grunder görs prioriteringar avseende underhållsarbetet? 

Prioriteringar av underhåll på gator/vägar görs utifrån ett planeringsverktyg. Mal-
len/verktyget utgår från ett poängsystem baserat på hur mycket trafik som passerar, sli-
taget, vad det är för skador samt hur stor yta det är. Utöver ingenjörsmässiga bedöm-
ningar ska planer beakta exploateringsprojekt, samordningsmöjligheter och i vissa fall 
politiska prioriteringar. 

Vi har inte tagit del av några rutiner eller processer som beskriver på vilka grunder prio-
riteringar ska göras avseende fastighets- och kajunderhållsarbetet. 

Vilken omläggningstakt har staden på vägarnas/gatornas toppbeläggning? 

Den tekniskt rekommenderade takten på att byta vägar/gators toppbeläggning är tio år. 
I dagsläget bedömer Vaxholms stad att omläggningstakten, utifrån budgetramen, är 
ungefär 15 år. I dagsläget minskar dock Tekniska enheten på omläggningstakten för att 
minska befintlig underhållsskuld. Detta innebär att omläggningstakten överstiger 15 år. 

Finns dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov (konse-
kvensbeskrivningar/beslutsunderlag)? 

Det finns dokumentation angående kort- och långsiktigt underhållsbehov för ga-
tor/vägar. Underhållsbehoven finns beskrivna i stadens tioåriga underhållsplan. 

I dagsläget finns inga underhållsplaner för fastigheter och kajer och staden saknar kän-
nedom om kajers (ej centrala) och fastigheters samlade underhållsbehov. 

Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv 
respektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)? 

Vaxholms stad planerar under 2020 inleda en gemensam entreprenad tillsammans 
med VA-huvudmannen Roslagsvatten AB. Det är första gången som Vaxholms stad in-
leder en gemensam entreprenad med en annan ledningsägare.  

Finns rutiner för uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt? 

Uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt för gator/vägar sker i och med 
revision av tioårsplanen. I övrigt har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner för 
uppföljning och analys av genomförda underhållsprojekt. 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att granska stadens löne- och arvode-
sprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till 
anställda/uppdragsarvoderade i staden.  

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att lö-
ner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/upp-
dragsarvoderade i staden inte är helt tillräcklig. Vi anser att löne- och arvodesproces-
sen kan utvecklas ytterligare bland annat genom att ta fram tillämpningsanvisningar el-
ler dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvodesprocessen. Vidare anser vi att 
det bör följas upp att samtliga budgetansvariga analyserar och kontrollerar löner och 
avvikelser månatligen.  

Genom att använda verksamhetssystem minimeras eventuella manuella felhanterings-
källor. Vi menar att flertalet av de arbetsmoment som idag genomförs manuellt skulle 
kunna hanteras digitalt via verksamhetssystem istället.  

Av Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen fastslås inga kontrollområden som är 
kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen. Med anledning av den manuella hand-
påläggning som genomförs i lönehanterings-/arvodesprocessen och med tanke på den 
ekonomiska aspekten samt ur ett förtroendeperspektiv anser vi att det bör införas ett 
eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen.  

Vår bedömning är att verksamhetssystemet eCompanion behöver uppgraderas då sy-
stemet halkat efter i bland annat funktionalitet. Vi kan inom ramen för denna gransk-
ning inte bedöma om den äldre versionen innebär risker för fel i löneadministrationen. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesproces-
sen.  

— säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt. 

— ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-
/arvodesprocessen.  

— se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt.  

— se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamen-
ten, kvitton etc. digitalt. 

— se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

— följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbeta-
lats samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hante-
rats korrekt. 

— säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView vi-
sar samma utdata. 
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2 Inledning/bakgrund 

Kostnader för löner och arvoden är en väsentlig post i stadens resultaträkning. Löne- 
och arvodesprocessen måste säkerställa att rätt lön och/eller arvode utbetalas och att 
det endast sker till anställda/uppdragsarvoderade i staden. Med rätt lön avses att den 
överensstämmer med gällande avtal justerad med tillägg för tillkommande tid samt av-
drag för ledighet och annan frånvaro.  

Kostnaderna för löner och arvoden betingar tillsammans väsentliga belopp och det stäl-
ler stora krav på de system som skall hantera detta. Revisorerna utesluter inte att det 
finns risk för att det förekommer brister i den interna kontrollen avseende rutiner och 
systemfunktioner som skall säkerställa att rätt lön/arvode betalas till rätt personer av 
rätt anledning och i rätt tid. Vi har därför av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att 
granska stadens löne- och arvodesprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
2019.  

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll för att 
säkerställa att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till 
anställda/uppdragsarvoderade i staden.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  

— Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och ruti-
ner i löne- och arvodesprocessen? 

— Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel i löne- och 
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning? Är kontrol-
lerna kända och sker uppföljning av att de är effektiva? 

Därutöver har granskningen genom en registeranalys besvarat nedanstående frågor:  

— Är samtliga personer i anställningsregistret/arvodesregistret identifierade med ett 
matematiskt korrekt angivet personnummer?  

— Finns det personer i anställningsregistret/arvodesregistret som har flera anställ-
ningar/arvodesuppdrag? 

— Har samtliga personer som fått lön en registrerad anställning för aktuell period i an-
ställningsregistret (stickprovet avser en månad)? 

— Finns samtliga personer som fått arvode för aktuell period registrerade i arvodesre-
gistret (stickprovet avser en månad)? 

— Finns det anställda som har tagit ut mindre än 20 dagars semester för senaste se-
mesteråret? 

— Finns det personer som har ett stort antal övertidstimmar för perioden?  

— Hur ser övertidsersättningen ut per månad? 

— Finns större avvikande belopp per löneart?   
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Granskningen avgränsas till att omfatta 1/1 – 31/12 2018 och baseras på de filer som 
staden tillhandahållit.  

Granskningen avser kommunstyrelsen som ansvarig men omfattar samtliga nämnder.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 

— Tillämpbara interna regelverk och policyer 

— God intern kontroll 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta styrande och stödjande dokument.  

— Intervjuer och avstämning med tjänstemän.  

— Registeranalys av staden erhållet anställnings- och arvodesregister samt lönedata 
för perioden.  

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande- och stödjande dokument samt verksamhetssystem 

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av styrande- och stödjande doku-
ment. Nedan beskrivs dessa närmare. 

3.1.1 Delegationsordning samt Attest- och utanordningsreglemente 

Av Delegationsordning för kommunstyrelsen1 kapitel fyra ”Personalfrågor” framgår vem 
som har rätt till lönesättning samt andra anställningsvillkor för personal inom respektive 
förvaltning/enhet.  

Enligt det fastställda reglementet Attest- och utanordning för Vaxholms stad2 sker löne-
utbetalning via personalsystemet efter ett flertal arbetsmoment utförts på respektive en-
het. Varje del i denna kedja skall successivt styrkas av de personer som utför momen-
ten. Den slutliga löneutbetalningen skall förses med personalchefens eller dennes er-
sättares attest. Budget- och personalansvarig inom respektive förvaltning och enhet 
har ansvar för att löneutbetalningar är korrekta.  

 
1 KS 2018-09-13 § 92 
2 KF 2009 § 40  
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3.1.2 Arvodesreglemente 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-20223 stipulerar bland 
annat vilka förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet, vem som är ersättnings-
berättigad samt vilka ersättningar som är aktuella. Vidare fastslås 2019-2022 års arvo-
den. 

3.1.3 Internkontrollplan 

I den riskanalys som genomförts i Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen finns ”Fel-
aktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” upptaget som ett område. Risken att 
felaktig avvikelserapportering skulle uppstå har bedömts till ”medium” i en skala av kri-
tisk, medium och låg.  

Vaxholms stad har valt att för risker med högt/kritiskt riskvärde planera förebyggande 
åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. Området ”Felaktig avvikelserapportering 
inför löneutbetalning” som bedömts till medium följs därmed inte upp.  

3.1.4 Verksamhetssystem eCompanion och schemabemanningssystem 
BeSched 

Vaxholms stad använder sig av det personaladministrativa verksamhetssystemet 
eCompanion4 för hantering av löner och arvoden. Verksamhetssystemet är enligt verk-
samhetsföreträdare en äldre version av eCompanion och har enbart uppgraderats när 
förändringar i lag och avtal skett. Det har inte skett uppdatering till nytt gränssnitt under 
lång tid, detta har enligt företrädare för verksamheten varit en kostnads-/budgetfråga. 
Under hösten 2019 ska, enligt uppgift, en stor uppgradering med nya funktioner/modu-
ler/gränssnitt genomföras.  

För redovisning av bland annat semester, sjukdom och vård av barn (VAB), mertid etc. 
används tidrapporteringssystemet (schema- och bemanning) BeSched5.  

HR enheten lägger upp behörigheter i BeSched. Attesträtt i BeSched tilldelas ansvarig 
chef utifrån anställningsavtal och/eller mail från ansvarig chef vid nyanställning eller or-
ganisatorisk förändring.  

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av en lathund/instruktion avseende 
BeSched som är framtagen till stadens chefer. Av lathunden framgår bland annat; hur 
chefen ska logga in, hur frånvaro beviljas, hur chefen exempelvis kan få fram hur 
många semesterdagar och kompensationstimmar en medarbetare har innestående. 
För att rätt data ska överföras till personalsystemet samt att den anställdes lön ska bli 
korrekt uppmanas respektive chef, via lathunden, att ”logga in varje vecka för att se om 
det finns avvikelser att bevilja”. Vid upptäckten av ej beviljade avvikelser skickas en på-
minnelse. 

Vidare har vi tagit del av en lathund/instruktion för medarbetare. Av lathunden framgår 
hur medarbetaren loggar in, hur han/hon registrerar frånvaro, kan se sitt lönebesked 

 
3 KF 2018-04-12 § 16 
4 Personal- och lönesystem för kommuner 
5 Försystem till eCompanion 
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samt hur medarbetaren kan se exempelvis semesterdagar och kompensationsledighet-
stimmar.  

Både lathund samt instruktionen avseende hur chefer och medarbetare ska hantera 
BeSched ligger på stadens intranät vilken chefer och medarbetare har tillgång till.  

För att nya medarbetare snabbare ska komma in i arbetet och bli bekant med organi-
sation, information, regler och praktisk information har det tagits fram en introduktions-
process, som bl.a. innehåller en checklista. Bland annat framgår det av checklistan att 
medarbetaren ska få utbildning i obligatoriska programvaror exempelvis BeSched. Det 
är ansvarig chef som ansvarar för att planeringen av introduktion sker.  

3.1.4.1 Bedömning – Styrande- och stödjande dokument samt verksamhetssystem 

Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av styrande- och stödjande doku-
ment. Av det styrande dokumentet Attest- och utanordning för Vaxholms stad framgår 
att personalchefen har rätt att attestera löneutbetalningar. Vid de stickprovskontroller 
som genomförts framgick att personalchef och kommunchef attesterade de månatliga 
löneutbetalningarna.  

Vidare har vi tagit del av Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen. Planen fastslår inga 
kontrollområden som är kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen. Med anledning 
av den manuella handpåläggning som genomförs i lönehanterings-/arvodesprocessen 
(beskrivs nedan under avsnitt 3.2) och med tanke på den ekonomiska aspekten samt 
ur ett förtroendeperspektiv rekommenderar vi att det införs och följs upp ett eller flera 
kontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen i internkontrollplanen.  

Vår bedömning är att verksamhetssystemet eCompanion behöver uppgraderas då sy-
stemet halkat efter i bland annat funktionalitet. Detta erfar vi eftersom det var proble-
matiskt att inför registeranalysen få ut data som efterfrågades. Vi rekommenderar där-
för att säkerställa att uppgradering av eCompanion sker skyndsamt. Dock kan vi inte 
inom ramen för denna granskning bedöma om den äldre versionen innebär risker för 
fel i löneadministrationen. 

3.2 Löne- och arvodesprocess 

Nedan följer en kort beskrivning av såsom vi uppfattat löne- och arvodesprocessen i 
Vaxholms stad. 

Det utgår totalt ca 1 100 månatliga ersättningar i form av månadslöner, arvodesersätt-
ningar, visstidsanställningar, timanställningar etc. Av dessa 1 000 är ca 600 månadsav-
lönade tillsvidareanställda. Löner, arvoden och övriga ersättningar uppgår till ca 16 mil-
joner kronor per månad. 

HR6- enheten består av HR-chef, två personalhandläggare samt två löneadministratö-
rer.  

Enligt företrädare för verksamheten finns löne-/arvodesprocessen nedtecknat som en 
lathund på HR-enheten. Företrädare för verksamheten menade att lathunden är 
mycket användbar och till stor hjälp framför allt när nya personer anställs. Av lathunden 

 
6 Human Resources 
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framgår de olika stegen i lönehanteringsprocessen exempelvis lönekörning, spärrkör-
ning, hur filen till banken ska hanteras, hur ekonomifilen ska hanteras, hur överföringar 
från BeSched går till, hur rapportering till SCB7 ska ske, hantering av Kronofogdeären-
den, hur förehavanden mellan Försäkringskassan och staden ska hanteras etc. 

Det finns ett fastställt ”körschema” för löne-/arvodeshantering. Av körschemat framgår 
vilket datum i månaden löne-/arvodeskörning ska ske, när spärrkörning ska ske, när 
bankfilen ska skickas samt när utbetalning av löner/arvoden ska ske. 

3.2.1 Övergripande löne-/arvodesprocess samt kontroller 

Den månatliga löneprocessen startar med att löneadministratörerna från ansvarig chef 
får in undertecknade (av ansvarig chef och medarbetaren) anställningsavtal. Lönead-
ministratören registrerar uppgifterna från anställningsavtalet till verksamhetssystemet 
eCompanion och tidrapporteringssystemet BeSched. Därefter kontrollerar en annan lö-
neadministratör att korrekta uppgifter lagts in i systemen. Originalet skickas till arbets-
tagaren och kopia på anställningsavtalet läggs i personakten för arkivering.  

Kansliet levererar underlag på mötesprotokoll där det framgår vilka förtroendevalda 
som deltagit i de olika sammankomsterna och därmed har rätt till arvode. Även proto-
koll avseende val och entledigande används som underlag för arvoden. HR-enheten 
lägger in personerna som har rätt till arvode i eCompanion. Av beslutat Arvodesregle-
mente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 framgår vilka ersättningar som 
är aktuella till ordförande, vice, andre vice, ledamöter etc.    

Nästa steg i löne- och arvodehanteringsprocessen är att hantera underlag i form av 
kvitton på utlägg, traktamenten, körjournaler samt viss frånvarorapportering vilka måste 
hanteras manuellt för att få in dessa i verksamhetssystemet.  

När all manuell hantering av underlag är klar genomförs den första löne-/arvodeskör-
ningen. Efter att löne-/arvodeskörningen är klar har löneadministratörerna ett par dagar 
på sig att korrigera eventuella uppkomna felaktigheter.  

I verksamhetssystemen finns inbyggda standardsignaler (”signallista”) som kommer 
per automatik månatligen. Signallistan indikerar eventuella felaktigheter. I samband 
med att löne-/arvodeskörningen är genomförd kommer en ”signallista”. Av signallistan 
framgår bland annat;  

• om personer tagit ut för många semesterdagar 

• om det finns skulder 

• orimliga bruttolöner  

• om personer tagit ut för mycket kompensationstid. 

Efter första löne-/arvodeskörningen är genomförd tar löneadministratörerna fram en 
lista på alla personers löne- och arvodesspecifikationer. Löneadministratörerna går 
översiktligt igenom listan och stämmer av mot exempelvis inlämnade underlag, sjukin-
tyg, mail som kommit från verksamheterna (exempelvis ledighetsansökningar) etc. 

 
7 Statistiska centralbyrån 
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Varje enhet har en ”egen pärm” som förvaras på HR-enheten. I pärmen finns aktuella 
underlag arkiverade.  

Utöver de inbyggda standardsignalerna kan staden själva lägga in bevakning (”bevak-
ningslista”) på exempelvis frånvaro, partiella ledigheter etc. Bevakningslistan tas fram 
manuellt dvs. systemet signalerar inte att detta moment ska genomföras. Det är HR-
enheten som beslutat vilka bevakningar, utöver standard, som de önskar genomföra. 
Bevakningslistan består exempelvis av; 

• att sjukintyg har ett ”till och med datum”. Detta för att bevaka att sjukfrånvaron 
är inlagd i verksamhetssystemet och för att kontrollera om sjukskrivningen 
eventuellt förlängts. 

• att föräldraledighetsansökan, eller annan ledighet, har ett ”till och med datum”. 
Detta för att bevaka att ledigheten är inlagd och kontrollera om ledigheten even-
tuellt ska förlängas. 

• att avslutsdatum för anställning finns (om så ska finnas). Med detta kontrolleras 
om anställningen ska förlängas eller om slutlön ska betalas ut.  

Efter den första löne-/arvodeskörningen och korrigering, vilka sker under en två till tre 
dagarsperiod, är avklarade körs den slutliga lönen - ”spärrkörning”. Löner och arvoden 
för månaden anses i och med spärrkörningen vara klara. 

När den månatliga löne- och arvodeshanteringsprocessen är klar tas löne-/arvodesfil ut 
från verksamhetssystemet. Löneadministratörerna rimlighetsbedömer utbetalningen in-
nan den skickar de vidare för attest av HR-chef och kommunchef.  

3.2.2 Avvikelser och utanordningslistor 

Varje medarbetare går själv via BeSched och registrerar tillkommande- eller avgående 
tid så som exempelvis semester, sjukdom, vård av barn (VAB), mer- och övertid etc.  
Ansvarig chef attesterar därefter de eventuella förändringar medarbetaren lagt in.  

Enligt företrädare för verksamheten kan alla ansvariga chefer kontrollera exempelvis 
att sjukfrånvaro, VAB, semester hanterats korrekt eller hur många semesterdagar re-
spektive medarbetare har kvar etc. Chefer kan även använda sig av QlikView8 för att 
analysera och kontrollera bland annat tillkommande-/avgående tid. Det genomförs kon-
tinuerliga workshops i QlikView för chefer. Företrädare för verksamheten lyfte proble-
matiken att det vid analyser i QlikView så har uppgifterna en månads eftersläpning. 

HR-enheten stämmer av semesterdagar en gång per år. I samband med semesterav-
stämningen tar HR-enheten fram en rapport som visar antal återstående semesterda-
gar respektive medarbetare har. Om en person inte tagit ut semester eller om perso-
nen har orimligt många semesterdagar kvar granskas dessa närmare. Det har före-
kommit att personer haft semester men inte lagt in avvikelse i BeSched vilket gjort att 

 
8 QlikView är en plattform för att bygga analyser. Med QlikView kan samband och mönster identifieras i all 
den data som varje dag genereras från verksamhetens informationssystem. Data konsolideras och knyts 
ihop från olika informationssystem i en och samma rapport. 
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personen haft semester men inga semesterdagar förbrukats. Detta har dock upptäckts 
i samband med semesteravstämningen.  

3.2.2.1 Bedömning – Löne- och arvodesprocess 

Att det finns ett flödesschema där de olika stegen i löne- och arvodesprocessen finns 
nedtecknat anser vi är bra. Däremot saknas rutinbeskrivning, tillämpningsanvisning, 
lathund etc. för i princip samtliga delsteg i lönehanterings-/arvodesprocessen. Vår be-
dömning är att det finns behov av att ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samt-
liga delmoment i lönehanterings-/arvodesprocessen. Detta för att bland annat bygga 
bort sårbarhet.  

Underlag i form av frånvaro, kvitton på utlägg, traktamenten, körjournaler etc. skickas 
till HR-enheten via internpost. Det krävs manuell hantering av HR-enheten för att regi-
strera detta i verksamhetssystemet. Vid all manuell hantering finns det risk för felhante-
ring, att underlag inte kommer in i tid eller att de kommer bort i postgången etc. Vi re-
kommenderar därför att se över möjligheten att hantera frånvarorapporter digitalt. Vi-
dare rekommenderar vi att se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som 
kan hantera traktamenten, kvitton etc. digitalt.  

För att komma bort från så mycket manuell hantering som möjligt anser vi generellt att 
det bör gå att lägga fler kontrollmoment där verksamhetssystemet signalerar per auto-
matik eller via bevakning (exempelvis uttag av få semesterdagar). Vi rekommenderar 
därför att se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

För att ha god kontroll över avvikelser, anställningar, frånvaro, övertid, personalkostna-
der, semester osv. är det en förutsättning att ansvariga chefer tar ut och analyserar den 
egna verksamheten exempelvis genom utanordningslistor, analyslistor eller dyl. Vår er-
farenhet är att det finns risk att personer som registreras på ”fel” verksamhet eller tem-
porärt arbetat på annan avdelning belastar ”fel” verksamhet. Andra exempel är att 
medarbetaren inte ansökt om semester trots att han/hon varit borta för semester eller 
att personen fått Ob-ersättning trots att han/hon inte arbetat på obekväm arbetstid etc. 
Om budgetansvariga månatligen tar ut analyslistor över samtliga medarbetares uppgif-
ter kan eventuella felaktigheter så som exempelvis att en person haft semester men 
inte ansökt om semester minimeras. Vi rekommenderar att följa upp att samtliga an-
svariga chefer månatligen kontrollerat löner och avvikelser etc.  

3.3 Resultat av registeranalys9 

3.3.1 Test av personnummer 

För att matematiskt kontrollera om samtliga personer i anställningsregistret har ett kor-
rekt angivet personnummer har vi kört uppgifterna i ett dataanalysprogram. Vidare har 
vi verifierat att resultatet är rimligt genom att testa fem personnummer ur respektive 
grupp.10  

 
9 IDEA Data Analysis Software användes för registeranalys. 
10 http://www.personnummer.nu/ 
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3.3.1.1 Bedömning – Test av personnummer 

Vi har genomfört test av personnummer och enligt vår bedömning är samtliga person-
nummer i anställningsregistret matematiskt korrekta. Det bör dock noteras att vår kon-
troll inte innebär kontroll att personen existerar. 

3.3.2 Flera anställningar/arvodesuppdrag  

Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av data från stadens anställningsre-
gister. I anställningsregistret fann vi 1 056 individer. Av dessa fann vi 83 individer som 
hade två eller flera anställningar/arvodesuppdrag där datumen på respektive anställ-
ning/arvode överlappade/gick in i varandra.  

Vi valde slumpmässigt ut fem personer (Person A-E nedan) som fanns i anställningsre-
gistret och som hade överlappade anställningar/arvodesuppdrag där datumen på re-
spektive anställning/arvode överlappade/gick in i varandra;  

— Person A innehade två timanställningar 180109 - 180630, en inom fritidsverksam-
heten samt en inom skolans verksamhetsområde. 

— Person B hade en tjänst som lärare samt var förtroendevald med arvode.  

— Person C innehade en tillsvidareanställning som lärare där hen varit helt tjänstledig 
för att arbeta som förstelärare.  

— Person D var tjänstledig från sin ordinarie tjänst och arbetar istället som timanställd. 

— Person E blev månadsanställd 181201. Den tidigare timanställningen låg kvar till 
och med 190131. Ingen utbetalning gjordes enligt uppgift på timanställningen efter 
att hen blev månadsanställd. 

3.3.2.1 Bedömning – Flera anställningar 

Av de fem personer som vi granskade närmare och som hade flera anställningar/arvo-
desuppdrag där anställningsdatumen överlappade/gick in i varandra kunde vi inte finna 
något att anmärka på. 

3.3.3 Avstämning mot anställnings-/arvodesregistret  

Vid körning av de som hade anställningsavtal/fanns registrerade i arvodesregistret mot 
de som fått utbetalt lön/arvode i oktober månad 2018 fann vi att 61 personer erhållit er-
sättning men saknade registrerad anställning/inte fanns registrerade i arvodesregistret. 
Av dessa 61 personer valdes fem personer (Person A-E nedan) ut för närmare gransk-
ning.  

— Person A var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag.  

— Person B har varit anställd sedan år 1976. Vid ytterligare kontroller framgick det att 
personen innehade ett anställningsavtal.  
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— Person C var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag.  

— Person D har varit anställd sedan 1995. Vid ytterligare kontroller framgick det att 
personen hade ett anställningsavtal sedan 1995. 

— Person E var arvodesanställd en dag (valdagen) och fick därmed utbetalt arvode i 
oktober. Det tecknas inga specifika avtal med de som uppbär arvode för politiska 
uppdrag. 

Utöver ovanstående kontrollerades ytterligare två personer där det framkom att perso-
nerna fått två identiska månadslöneutbetalningar under oktober månad. Att personerna 
fått två identiska löner berodde på att deras lön var fördelade på två olika verksam-
heter. 

3.3.3.1 Bedömning – Avstämning mot anställnings-/arvodesregistret 

Att det fanns 61 personer som saknade registrerad anställning/inte fanns registrerade i 
arvodesregistret kan ha berott på att det var svårt att läsa ut den data vi fick ta del av. 
Dock kunde vi inte finna något att anmärka på gällande de sju personerna vi granskade 
närmare, varken gällande felaktigt utbetald lön eller att anställningsavtal saknades. 

3.3.4 Semesteruttag  

Under år 2018 hade 150 personer tagit ut mindre än 20 semesterdagar. Nedan har vi 
slumpmässigt valt ut tre av dessa personer (Person A-C) som tagit ut mindre än 20 se-
mesterdagar.  

— Person A:s anställning upphörde 2018-07-06. Personen arbetade som timanställd till 
2018-12-01 då personen blev månadsanställd igen. Intjänade semesterdagar för 
året uppgår därmed inte till 20 dagar.   

— Person B. Inför denna granskning inhämtades enligt företrädare från verksamheten 
data från rapporteringssystemet QlikView. Då personen enligt de uppgifter vi motta-
git inte tagit ut de lagstadgade 20 semesterdagarna under år 2018 gjordes ytterli-
gare kontroller. Vid denna kontroll framkom att personen enligt lönesystemet eCom-
panion tagit ut 25 semesterdagar. Ingen förklaring varför det uppstått olika uppgifter 
kunde ges. 

— Person C hade varit sjukskriven samt haft sorgepeng under år 2018. 

Verksamhetssystemet signalerar inte per automatik om medarbetare tagit ut för lite se-
mester. Det är chefens uppgift att se till att medarbetare plockar ut sina 20 dagar. HR-
enheten genomför, i samband med semesteromställningen, en kontroll om anställda 
har orimligt många semesterdagar kvar.  

3.3.4.1 Bedömning – Semesteruttag 

Då det finns brister i att verksamhetssystemet (eCompanion) samt rapportsystemet 
(QlikView) inte visar samma utdata rekommenderar vi att säkerställa att samma data 
som finns i eCompanion ska utläsas i rapportsystemet QlikView.  
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Att det finns anställda som inte tar ut lagstadgade semesterdagar kan tyda endera på 
ett arbetsmiljöproblem om det inte är möjligt att ta ut semester eller att semesterda-
garna inte registreras i BeSched. Det senare skulle i så fall innebära att den anställde 
kan få ut semesterdagar endera i ledighet eller i pengar trots att dagarna redan har 
nyttjats. För att minimera eventuella felaktigheter rekommenderar vi att respektive an-
svarig chef följer upp semesterdagar per anställd månadsvis.  

3.3.5 Övertid  

Lönearten för övertid inkluderar även fyllnadstid som utgår om en person som inte ar-
betar heltid arbetar fler timmar än avtalat.  

Av nedanstående tabell framgår övertid/fyllnadstid per utbetalningstillfälle: 

År och månad Totalt utbetalt belopp, SEK 

2018-01 109 803 

2018-02 120 278 

2018-03 93 462 

2018-04 71 268 

2018-05 57 031 

2018-06 136 399 

2018-07 63 116 

2018-08 68 519 

2018-09 110 745 

2018-10 139 254 

2018-11 190 682 

2018-12 255 000 

TOTALT 1 415 556 

I genomsnittlig uppgår övertid/fyllnadstid till ungefär 120 000 SEK per månad. 

Av det underlag vi tagit del av fanns det 378 personer som fick utbetald övertid/fyll-
nadstid under år 2018 i Vaxholms stad. Antalet utbetalda timmar per person för övertid 
varierade mellan 205 timmar (drygt 81 000 SEK) till knappa en timme.  För fyllnadstid 
uppgick motsvarande timmar till 427 timmar (65 000 SEK) till en halv timme.  

Av de 378 personer som fått utbetald övertid/fyllnadstid valde vi ut fem personer för 
närmare granskning. Förutom den person (Person A) som hade flest utbetalda över-
tids-/fyllnadstimmar under år 2018 (350 timmar) har vi valt ut ytterligare fyra personer 
(Person B-E) för djupare granskning. Personerna redovisas nedan. 

— Person A hade 350 timmar över-/fyllnadstimmar till ett belopp av drygt 114 000 SEK. 
Personen hade enligt uppgift en sysselsättningsgrad på 74 % inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. 
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— Person B arbetade 335 timmar över-/fyllnadstimmar till ett belopp av 93 000 SEK. 
Personen hade enligt uppgift en sysselsättningsgrad på 74 % inom hemtjänstens 
verksamhetsområde. 

— Person C hade 68,5 övertidstimmar till ett belopp om 39 000 SEK under år 2018. 
Personen hade en sysselsättningsgrad på 100 % inom samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamhetsområde. Övertiden uppkom enligt uppgift vid en arbetstopp. Då 
detta enligt företrädare för verksamheten inte kan anses som flextid har övertid be-
viljats.  

— Person D hade knappa 22 övertidstimmar till ett belopp om 17 000 SEK. Personen 
hade en sysselsättningsgrad på 100 % inom tekniska förvaltningens verksamhets-
område. Övertiden uppkom enligt uppgift vid en arbetstopp. Då detta enligt företrä-
dare för verksamheten inte kan anses som flextid har övertid beviljats. 

— Person E arbetade 427 fyllnadstimmar till ett belopp om 65 000 SEK. Personens 
sysselsättningsgrad uppgick till 50 % inom barnomsorgens verksamhetsområde till 
och med 2018-06-15, därefter arbetade personen 100 %. 

Det genomförs ingen systematisk uppföljning av över- och/eller fyllnadstid.  

3.3.5.1 Bedömning – Övertid 

Vi har inte funnit några formella fel gällande personer som arbetat övertid. Dock anser vi 
att anställdas övertidsarbete påverkar såväl arbetsmiljön som ekonomin. Generellt är det 
därför viktigt att ansvarig chef har en god kontroll på de anställdas övertid. Vi rekommen-
derar därför att alla ansvariga chefer följer upp övertiden månadsvis. 

3.3.6 Lönearter  

Av större avvikande belopp per löneart valdes tre grupper där beloppet uppgick till över 
1 miljon kronor ut för närmare granskning. Dessa grupper var; arvoden, månadslön 
samt timlön. Ur gruppen arvoden valdes två personer som fått arvoden som översteg 
20 000 SEK per månad ut (Person A-B nedan). Vidare valdes tre personer med må-
nadslön över 50 000 SEK ut (Person C-E nedan). Två personer i gruppen timanställda 
där de genomsnittliga antal arbetade timmarna eller genomsnittlig timlön eventuellt 
kunde anses vara höga (Person F-G nedan).  

— Person A har fått ett utbetalt arvode på ungefär 39 000 SEK. Utbetalningen avsåg 
arvode för familjehem.  

— Person B hade fått en utbetalning på 27 000 SEK. Även denna avsåg arvode för fa-
miljehem.   

— Personerna C – E avsåg månadslöner för högre tjänstemän i staden.  

— Den genomsnittliga lönen för Person F uppgick till cirka 830 kronor per timme.  

— Person G hade arbetat cirka 1 800 timmar inom vården under år 2018. 
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3.3.6.1 Bedömning – Lönearter 

Våra analyser av lönearter visar inte på några avvikande resultat som inte har kunnat 
förklaras. Däremot bör noteras att Person G ovan var nära att överskrida det totala an-
talet arbetade timmar per år.  

4 Svar på revisionsfrågorna samt rekommendationer  

4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och 
rutiner i löne- och arvodesprocessen? 

Det finns ändamålsenliga styrande dokument så som delegationsordning, attest- och 
utanordning, arvodesreglemente samt internkontrollplan. I Internkontrollplan 2019 kom-
munstyrelsen finns ”Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” upptaget som 
ett område. Risken att felaktig avvikelserapportering skulle uppstå har bedömts till ”me-
dium” i en skala av kritisk, medium och låg. Vaxholms stad har valt att för risker med 
högt/kritiskt riskvärde planera förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppfölj-
ning. Området ”Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning” är bedömt till me-
dium och följs därmed inte upp.  

Med anledning av den manuella handpåläggning som genomförs i lönehanterings-/ar-
vodesprocessen (vilken beskrivs ovan i avsnitt 3.2) och med tanke på den ekonomiska 
aspekten samt ur ett förtroendeperspektiv anser vi att det behöver föras in och följas 
upp ett eller flera kontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesprocessen i in-
ternkontrollplanen. 

Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel i löne- 
och arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning? Är 
kontrollerna kända och sker uppföljning av att de är effektiva? 

Det genomförs ett antal adekvata systemmässiga och manuella kontroller i syfte att 
minska risken för fel i löne- och arvodesprocessen månatligen. Förutom de kontroller 
som genomförs via ”bevakningslistan” utifrån bedömda risker av HR-enheten finns det i 
verksamhetssystemen inbyggda ”signallistor” som indikerar eventuella felaktigheter.  

För att minimera eventuella felaktigheter anser vi dock att det går att utöka kontrollerna 
ytterligare bland annat genom att följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen 
kontrollerat löner och avvikelser etc. Vidare anser vi att det saknas rutinbeskrivning, till-
lämpningsanvisning, lathund eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-/arvode-
sprocessen.  

För att komma bort från så mycket manuell hantering som möjligt anser vi generellt att 
det bör gå att lägga fler kontrollmoment där verksamhetssystemet signalerar per auto-
matik eller via bevakning (exempelvis uttag av få semesterdagar). Vidare anser vi att 
införande av ett verksamhetssystem som kan hantera traktamenten, kvitton etc. digitalt 
skulle minimera den manuella hanteringen.   
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Vår bedömning utifrån det som framkommit vid intervjuer och vid registeranalys är att 
de månatliga kontrollmoment som ska genomföras är kända av berörda personer så 
som exempelvis lönehandläggare och ansvariga chefer. Dock sker ingen uppföljning.  

Är samtliga personer i anställningsregistret/arvodesregistret identifierade med 
ett matematiskt korrekt angivet personnummer?  

Enligt vår bedömning är samtliga personnummer i anställningsregistret matematiskt 
korrekta.  

Finns det personer i anställningsregistret/arvodesregistret som har flera anställ-
ningar/arvodesuppdrag? 

Det finns personer som har flera anställningar/arvodesuppdrag. Av de fem personer 
som vi granskade närmare och som hade flera anställningar/arvodesuppdrag där an-
ställningsdatumen överlappade/gick in i varandra kunde vi inte finna något att anmärka 
på. 

Har samtliga personer som fått lön en registrerad anställning för aktuell period i 
anställningsregistret (stickprovet avser en månad)? Finns samtliga personer 
som fått arvode för aktuell period registrerade i arvodesregistret (stickprovet av-
ser en månad)? 

Vi kunde inte finna något att anmärka på gällande de sju personerna vi granskade när-
mare, varken gällande felaktigt utbetald lön eller att anställningsavtal saknades. 

Finns det anställda som har tagit ut mindre än 20 dagars semester för senaste 
semesteråret? 

Det finns anställda som tagit ut mindre än 20 semesterdagar under det senaste seme-
steråret. Av de vi granskade närmare kunde vi inte finna något som inte kunde förkla-
ras. För att minimera eventuella felaktigheter anser vi dock att respektive ansvarig chef 
följer upp semesterdagar per anställd. 

Finns det personer som har ett stort antal övertidstimmar för perioden?  

Det finns personer som har ett antal övertidstimmar. Dock har vi inte funnit några formella 
fel gällande personer som arbetat övertid. Den anställdes övertidsarbete påverkar såväl 
arbetsmiljön som ekonomin. Generellt är det därför viktigt att ansvarig chef har en god 
kontroll på de anställdas övertid. Vi anser att alla ansvariga chefer bör följa upp övertiden 
månadsvis. 
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Hur ser övertidsersättningen ut per månad? 

År och månad Totalt utbetalt belopp, SEK 

2018-01 109 803 

2018-02 120 278 

2018-03 93 462 

2018-04 71 268 

2018-05 57 031 

2018-06 136 399 

2018-07 63 116 

2018-08 68 519 

2018-09 110 745 

2018-10 139 254 

2018-11 190 682 

2018-12 255 000 

TOTALT 1 415 556 

 

Finns större avvikande belopp per löneart?   

Våra analyser av lönearter visar inte på några avvikande resultat som inte har kunnat 
förklaras. 

4.2 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehanterings-/arvodesproces-
sen.  

— säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt. 

— ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehanterings-
/arvodesprocessen.  

— se över möjligheterna att hantera frånvarorapporter digitalt.  

— se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamen-
ten, kvitton etc. digitalt. 

— se över möjligheterna att lägga in fler automatiserade kontrollmoment. 

— följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbeta-
lats samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över-/fyllnadstid etc. hante-
rats korrekt. 

— säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet QlikView vi-
sar samma utdata. 
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1 Sammanfattning 

KPMG har av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska stadens 
förebyggande arbete kring oegentligheter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
rutiner och processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller 
att förebygga fusk och oegentligheter.  

Granskning har skett genom att ta del av dokumentation som kan på något sätt kan 
kopplas till förebyggande åtgärder för oegentligheter samt genom intervjuer med 
Kommunchef, ekonomichef och förvaltningschefer för avstämning av hur 
styrelse/nämnder arbetar med förebyggande åtgärder. 

Våra övergripande slutsatser och bedömningar framgår nedan och bedömningar utifrån 
revisionsfrågorna följer därefter. 

Övergripande bedömningar 

Efter genomförd granskning år vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens 
och nämndernas interna kontroll inte är tillräcklig för att förebygga fusk och 
oegentligheter. Vi anser att policyer, processer och rutiner behöver utvecklas för att ge 
tillräckliga förutsättningar för en god intern kontroll. 

Det finns ingen övergripande policy eller annat övergripande dokument beträffande 
förtroendeskadliga ageranden inklusive oegentligheter varifrån andra policyer eller 
interna regler kan kopplas för förtydligande inom olika verksamhetsområden och dess 
krav på förebyggande åtgärder mot oegentligheter. Dock finns information i olika 
regelverk som kan förknippas med förebyggande åtgärder, men det går inte att enkelt 
få en bild av det förebyggande arbetet. 

Staden har möjligheter att få ett bra system för att hantera oegentligheter: 

• Om staden inför en policy för oegentligheter och därtill hörande processer som 
innehåller alla stegen för förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande 
åtgärder samt utbildnings-/kommunikationsinsatser. 

• Om den pågående processorienteringen kompletteras med typiska 
riskbeskrivningar och kopplas till internkontrollplanernas struktur och innehåll. 

Bedömningar och rekommendationer utifrån revisionsfrågorna 

1. Finns det formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till vad gäller att 
hantera risken för oegentligheter? 

2. I vilken omfattning har det förekommit och planeras det för ett konkret och praktiskt 
förebyggande arbete för att motverka oegentligheter? 
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3. Förekommer oegentligheter i riskanalysen för internkontrollplanen 2018 samt 2019 
och har identifieringen av sådana lett till att internkontrollåtgärder har genomförts 
och/eller ska genomföras? 

4. Hur ”arbetar” respektive styrelse/nämnd med: Interna oegentligheter, interna och 
externa oegentligheter med gemensam samverkan, externa oegentligheter såsom 
organiserad brottslighet och bidragsfusk. 

Revisionsfråga 1 

Nej, det finns inga kommunövergripande eller verksamhetsspecifika styrande 
dokument eller processer som behandlar varken förebyggande åtgärder för 
oegentligheter eller hur upptäckta oegentligheter ska hanteras. 

1. Staden bör ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för 
hantering av oegentligheter. En policy som innehåller stadens förhållningssätt, 
definitioner avseende oegentligheter, mutor, jäv, intressekonflikter, 
förtroendemissbruk, oetiskt handlande etc. Detta bör ske samtidigt som staden 
utvecklar en fullständig process för oegentligheter. Det vill säga processer som 
behandlar förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande åtgärder samt 
utbildnings-/kommunikationsåtgärder. 

2. Staden bör uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har 
ändrats för en del av innehållet. 

3. Staden bör utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en 
vägledning för både leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande 
åtgärder för oegentligheter. 

Revisionsfråga 2 

Nej, det planeras inte för förebyggande åtgärder för 2019, vilket kan bero på att 
oegentligheter uppges inte ha förekommit. 

1. Oavsett om staden följer vår rekommendation att ta fram heltäckande policyer, 
processer och rutiner för oegentligheter bör redan nu planeras in information och 
diskussioner på åtminstone kommande chefsutbildningar.  

2. Staden bör i anslutning till våra rekommendationer om heltäckande styrande 
dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser 
överväga hur detta kan exponeras på intranätet samt överväga om och hur 
rapporteringskanaler för oegentligheter skulle kunna utformas. 

Revisionsfråga 3 

Ja, omnämnande av oegentligheter förekommer i uppföljningen av 
internkontrollplanerna för 2019 och i planerna för 2019 0och 2020 (KS) och aktiviteter 
anges. 

1. Respektive nämnd/styrelse bör förändra strukturen på internkontrollplanerna i 
framtiden så att dess struktur och innehåll överensstämmer med benämningar och 
innehåll för processerna. 
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2. Varje process som beskrivs bör inledas med ett översiktligt angivande av det 
regelsystem som påverkar processen och de typiska risker som finns. På så sätt 
erhålls ledning vid utformandet av internkontrollplanerna genom möjligheter att 
bedöma avvikelser från regelsystem och ta fram risker. 

Revisionsfråga 4 

Delvis, eftersom kommunstyrelse/nämnder har information och genomför utbildningar 
där oegentligheter omnämns. Dock inte systematiskt och med övningar eller exempel 
på olika typer av oegentligheter. 

1. Staden bör i samband med förtydliganden av sitt arbete mot oegentligheter 
genomföra mindre övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur 
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa 
oegentligheter i samverkan respektive externa oegentligheter. 

2 Inledning/bakgrund 

I Statskontorets rapport från 2012 ”Köpta relationer – Om korruption i det kommunala 
Sverige” beskrivs korruption som ”att på organisationens bekostnad gynna en av 
organisationens motparter på ett otillbörligt eller olämpligt sätt”. Detta kan ske genom 
mottagande av ersättning, s.k. muta, eller utan ersättning. Det senare beskrivs ofta 
som vänskapskorruption. Detta sammanfattas i bilden nedan.  

 

Revisorerna har bedömt att det finns ett behov av att säkerställa att risk för 
förtroendeskador, med särskild inriktning mot fusk och oegentligheter, hanteras med en 
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uppmärksamhet som står i relation till de negativa effekter som brister i styrning och 
efterlevnad kan leda till.  

Med anledning av ovanstående har KPMG av Vaxholms stads revisorer fått i uppdrag 
att översiktligt granska stadens förebyggande arbete kring oegentligheter. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2019.  

2.1 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har 
rutiner och processer som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll vad gäller 
att förebygga fusk och oegentligheter.  

Följande revisionsfrågor är aktuella i samband med granskningen: 

• Finns det formellt beslutade styrande dokument (kommunövergripande 
likväl som verksamhetsspecifika) att förhålla sig till vad gäller att hantera 
risken för oegentligheter? 

• I vilken omfattning har det förekommit (2017/2018), planeras det för (2019), 
ett konkret och praktiskt förebyggande arbete för att motverka oegentlig-
heter? 

• Förekommer oegentligheter i riskanalysen för internkontrollplanen 2018 
samt 2019 och har identifieringen av sådana lett till att internkontrollåtgärder 
har genomförts och/eller ska genomföras? 

• Granskningen kompletteras med ett antal intervjuer i olika nivåer i 
organisationen och en avstämning sker av hur respektive styrelse/nämnd 
”arbetar” med: 

o Interna oegentligheter som förskingring, bisyssla, jäv, 
stöld/bedrägeri, avsteg från lagstiftning/riktlinjer, missbruk av 
resurser. 

o Interna och externa oegentligheter i samverkan som 
givande/tagande av muta, maskopi mellan anställd och leverantör, 
utbetalning till extern part/vänskapskorruption. 

o Externa oegentligheter, som organiserad brottslighet som på olika 
sätt försöker få pengar från kommunen, söker bidrag på felaktiga 
grunder, bedrägeri, oseriösa leverantörspriser genom nyttjande av 
svart arbetskraft, stöld/inbrott etc. 

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar stadens förebyggande arbete mot oegentligheter 2017-2019.  

483



 

 6 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av förebyggande arbete mot fusk och oegentligheter 

Revisionsrapport 

 

 

2019-10-31 

2.3 Revisionskriterier 

De kriterier som ligger till grund för analys, bedömning och rekommendationer är 
hämtade från kommunallagens 6 kapitel samt reglemente för intern kontroll och 
tillämpningsanvisningar. 

De krav som framgår av interna regelverk och policyer. 

2.4 Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

2.5 Metoder 

Vi har tagit del av dokumentation som på något sätt kan kopplas till förebyggande 
arbete mot oegentligheter samt intervjuat kommunchef, ekonomichef och 
förvaltningschefer. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker.  

Faktagranskning av rapportens innehåll har skett av de som intervjuats. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Styrande och stödjande dokument 

Nedan ges exempel på dokument, processer eller aktiviteter som på något sätt har en 
text som berör förtroendeskadlig verksamhet eller oegentligheter. 

• Attest – och utanordningsreglemente för Vaxholms stad (2009) – med bl.a. regler 
för att attester ska utföras av minst två personer. 

• Upphandlings- och inköpspolicy (2019) – med information om att staden inte 
accepterar otillbörlig påverkan från leverantör eller annan intressent. 

• Regler för representation (2013) – med information om gåvor, mutor och 
bestickning. 

• Redovisning av bisyssla – Blankett för redogörelse av bisyssla. 

• Ny chef i Vaxholms stad – Introduktion med information om attestregler, gåvor och 
mutor 

• Utbildning i upphandling – med genomgång av grundprinciper. 

• Inför julen 2018 – Kommunchefens julbrev med information om gåvor och 
representation. 

• Hemsidan rörande föreningslivet och Riksidrottsförbundet – Ombudsman och 
visselblåsartjänst. 
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• Riktlinjer för internkontroll. 

• Processbeskrivning – Genomföra internkontroll. 

• Internkontrollplaner 2019 för nämnder och styrelse (2020) – där 
konsekvensbeskrivningar även innehåller begrepp som: förtroendeskada, 
oegentligheter, image och rykte med koppling till processer som rör bland annat 
felaktigheter vid köp av varor och tjänster, verifikationshantering och 
kundfakturering. 

• Uppföljning av internkontroll 2018 i nämnder och styrelse – samma omnämnande 
som i internkontrollplanerna för 2019 ovan och med angivande av avvikelser. Därtill 
kommer angivande av incidenter rörande hot mot personal eller politiker samt 
försök till dataintrång. 

Nedan ges exempel på dokument, processer eller aktiviteter där det explicit inte finns 
något omnämnande av förtroendeskadlig verksamhet eller oegentligheter, men som 
indirekt kan ha betydelse.  

• Vaxholms stads värdeord • Policy mot hot, våld och trakasserier 

• Välkommen till Vaxholms stad (2019) • Rutin mot hot, våld och trakasserier 

• Ny som chef (2019) • Mål – och resultatsamtal 

• Processorientering i Vaxholms stad 
- Utbetala bostadsanpassningsbidrag 
- Upphandla och köpa in 

 

Utöver vad som finns angivet ovan i Statskontorets rapport 2012 ”Köpta relationer – om 
korruption i det kommunala Sverige”, finns exempelvis följande för staden att ta del av:  
Statskontoret - ”En kultur mot korruption”, SS-ISO 37001:2017 – ”Ledningssystem mot 
mutor”, ESV 2016 – ”Vägledning – Oegentligheter och intern styrning och kontroll”, 
BRÅ – ”Korruption inom kommuner och landsting”. 

Till detta kommer möjligheter att ta del av andra kommuners policyer. 

Bedömningar 

Staden saknar en vägledande övergripande policy eller annat övergripande styrande 
dokument avseende oegentligheter som definierar och ger exempel på 
förtroendeskadliga ageranden inklusive oegentligheter och som kan ge vägledning för 
förebyggande åtgärder. 

Regler för representation (2013) med information om gåvor, mutor och bestickning 
behöver uppdateras med hänsyn till att bland annat bestickning ersatts med givande av 
muta (Brottsbalken 1962:700, 5b§). 

Uppförandekod för leverantörer saknas för närvarande, men upphandlingsfunktionen 
har för avsikt att ta fram ett dokument rörande en sådan kod. 

Rekommendationer 

1. Staden bör ta fram en vägledande övergripande policy med tillhörande riktlinjer för 
hantering av oegentligheter. En policy som innehåller stadens förhållningssätt, 
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definitioner avseende oegentligheter, mutor, jäv, intressekonflikter, 
förtroendemissbruk, oetiskt handlande etc. Detta bör ske samtidigt som staden 
utvecklar en fullständig process för oegentligheter. Det vill säga processer som 
behandlar förebyggande åtgärder, upptäckande åtgärder, utredande åtgärder samt 
utbildnings-/kommunikationsåtgärder. 

2. Staden bör uppdatera reglerna för representation från 2013 då lagstiftningen har 
ändrats för en del av innehållet. 

3. Staden bör utarbeta en uppförandekod för leverantörer som kan fungera som en 
vägledning för både leverantörer och anställda om hur staden ser på förebyggande 
åtgärder. 

3.2 Planering för förebyggande arbete 

Det finns inga beskrivna rutiner om vad som ska ske om man upptäcker oegentligheter. 
Dock hänvisas till att det finns ett normalt chefsansvar som då skulle kunna användas. 
De intervjuade kan inte påminna sig att det förekommit direkta oegentligheter. 

Det pågående arbetet med processorientering och processbeskrivningar för bland 
annat utbetalningar och upphandling/inköp anses vara ett bra arbetssätt att förebygga 
oegentligheter eftersom det sätter fokus på svagheter i den interna kontrollen. 

Inom utbildningsområdet anordnas träffar med rektorer och personalgrupper där bland 
annat attestförfarande tas upp. Både utbildningssidan och socialsidan uttrycker dock 
att oegentligheter borde behandlas tydligare på chefsdagarna. Det gäller också 
arbetsmiljöutbildningen där oegentligheter inte behandlas. 

Stadsbyggnadsnämnden har vid en strategidag för förtroendevalda 2018 genomfört en 
enkät och resultatet har presenterats i nämnden tillsammans med vad som borde 
finnas i detta ämne. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen har också 
deltagit i erfarenhetsutbyten med andra stadsbyggnadschefer inom det nätverk som 
finns för dessa i Stockholmsregionen. Det har exempelvis gällt oegentligheter inträffade 
fall vad avser markanvisningar.” 

Inom upphandlingsområdet kommer direktupphandlingar att kontrolleras varje tertial 
(KS IK-plan 2020). 

Bedömningar 

Det pågående arbetet med processbeskrivningar kommer att förstärka möjligheterna 
att identifiera risker och möjligheter till oegentligheter i processerna.  

Förvaltningarna genomför utbildningar och informationsträffar, men det finns tillfällen 
där oegentligheter skulle kunna behandlas mer tydligt såsom vid olika 
chefsutbildningar. 
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Rekommendationer 

1. Oavsett om staden följer vår rekommendation att ta fram heltäckande policyer, 
processer och rutiner för oegentligheter bör redan nu planeras in information och 
diskussioner på åtminstone kommande chefsutbildningar.  

2. Staden bör i anslutning till våra rekommendationer om heltäckande styrande 
dokument, processer och rutiner samt utbildnings- och informationsinsatser 
överväga hur detta kan exponeras på intranätet samt överväga om och hur 
rapporteringskanaler för oegentligheter skulle kunna utformas. 

3.3 Internkontrollplaner 

Som framgår ovan under avsnitt 3.1 Styrande och stödjande dokument finns riktlinjer 
för internkontroll, processbeskrivning för att genomföra internkontroll, uppföljningar i 
nämnder och styrelse av internkontroll 2018 och internkontrollplaner 2019. Här 
används också Stratsys-systemet som stöd. 

Bedömningar 

Det finns ett systematiskt arbete att genomföra riskanalyser, beskriva konsekvenser i 
termer av förtroendeskada och oegentligheter samt ange aktiviteter för att minska 
riskerna. I och med detta finns det också ett identifierat ägandeskap beträffande 
aktiviteter som hör samman med oegentligheter, nämligen till respektive 
nämnd/styrelse och förvaltning. 

Ur både principiell och praktisk synpunkt har staden ännu inte kunnat dra full nytta av 
den pågående utvecklingen av verksamhetsprocesser. I dokumenten 
”Processorientering i Vaxholms stad” och ”Handledning och anvisningar för att 
kartlägga och utveckla processer” finns ingen direkt fokusering på risker. I den viktiga 
processen ”Upphandla och köpa in” finns inte risker behandlade. Det finns de dock i 
processen ”Fastställa mål och uppföljning”. 

Vi noterar att det finns en skillnad vad gäller omnämnande av risker mellan det som 
publiceras i processer och det som finns i systemet Stratsys. Exempelvis finns inga 
risker angivna i processen ”Upphandla och köpa in”, men de sex risker som 
registrerats i Stratsys återfinns också i KS internkontrollplan 2020 och två av dessa 
risker har ”utdelats” till nämnderna. I Stratsys finns kopplingen mellan riskerna och 
processerna. Internkontrollplanerna är däremot strukturerade efter områdena som den 
interna kontrollen syftar till att säkerställa: Mål och effektivitet, lagar och föreskrifter 
samt finansiell rapportering. Det är därför inte tydligt att risker i processen ”Upphandla 
och köpa in” är identifierade, värderade och hanterade. 

I en framtid bör finnas möjligheter att koppla ihop processerna med 
internkontrollplanernas struktur på så sätt att internkontrollplanerna blir 
processorienterade. 
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Rekommendationer 

1. Respektive nämnd/styrelse bör förändra strukturen på internkontrollplanerna i 
framtiden så att dess struktur och innehåll överensstämmer med benämningar och 
innehåll för processerna. 

2. Varje process som beskrivs bör inledas med ett översiktligt angivande av det 
regelsystem som påverkar processen och de typiska risker som finns. På så sätt 
erhålls ledning vid utformandet av internkontrollplanerna genom möjligheter att 
bedöma avvikelser från regelsystem och ta fram risker. 

3.4 Arbete med interna och externa oegentligheter 

Interna oegentligheter 

De interna oegentligheterna kan anses höra ihop med arbetet kring intern kontroll och 
interna kontrollplaner och de utbildningar som genomförs. Där berörs bland annat 
verifikationskontroller avseende förtroendekänsliga poster. 

Hanteringen av ekonomisystemet och dess behörighetsnivåer förstärker den interna 
kontrollen och anses vara en viktig förebyggande kontrollmekanism. 

Inom utbildningsområdet sker ”sambedömning” mellan lärare vid betygssättning. Här 
informerar man regelbundet om representation, upphandling och vikten av riktiga 
attester. Nu kommer också tillsyn att ske av förskolor liksom uppföljning av 
vuxenutbildningen. Inom utbildningsförvaltningen finns också en jurist som följer upp 
avtal. Dock anser man att det bör finnas ett styrande dokument för detta arbete. 

Interna och externa oegentligheter i samverkan 

För oegentligheter som hör samman med intern och extern samverkan anges i 
internkontrollplanerna exempel på åtgärder som hör samman med felaktigheter vid köp 
av varor och tjänster samt avtalstrohet vid upphandling/inköp. 

Externa oegentligheter 

Externa oegentligheter är frågor om organiserad brottslighet, bidragsfusk, bedrägerier 
m.m. Beträffande organiserad brottslighet finns ingen information om några sådana fall. 
Här vidtas förebyggande åtgärder vad gäller företag i form av kontroll av domar, 
kreditvärdighet, referenser etc. 

För hemtjänsten finns bara några få procent upphandlade tjänster och där används 
kontrollmekanismer i form av tidrapporter för varje brukare. 

I fall med anhöriganställning upptäcktes att behoven ökade och denna typ av 
anställning har tagits bort för att förebygga oegentligheter. 

Vid bostadsanpassning är de förebyggande åtgärderna förknippade med att brukaren 
först betalar fakturan innan kommunen i nästa steg betalar. 
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Vid ekonomiskt bistånd sker stickprovskontroll i 20 % av fallen och man tillämpar 
”tvåhandsberedning”. Sådan beredning sker också i fall av nyanlända som ska få ICA-
kort. 

Bedömning 

Vid utvecklande av policyer och andra styrande dokument finns möjlighet att tänka på 
de olika perspektiven interna, interna-externa och externa oegentligheter. Det blir då 
lättare att se olika typer av scenarion som då i sin tur kan påverka riktlinjer om hur 
oegentligheter kan förebyggas. 

Rekommendation 

1. Staden bör i samband med förtydliganden av sitt arbete mot oegentligheter 
genomföra mindre övningar där olika scenarion behandlas om vad som kan ske ur 
oegentlighetssynpunkt om det rör sig om interna oegentligheter, interna-externa 
oegentligheter i samverkan respektive externa oegentligheter. 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av de valda revisorerna i Vaxholms stad har vi genomfört en granskning av 
nämndernas ansvarsutövande. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2019. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om den verksamhet 
som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
och nämndernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer även att den interna kontrollen i 
huvudsak är tillräcklig. Vi noterar dock att tillsynsverksamheten inom 
Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt under 2019. 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att 
uppnå måluppfyllelse. Avseende den interna kontrollen kan arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser med fördel utvecklas med tydligare motiveringar till varför vissa 
risker prioriteras. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
nämnderna att:  

- Säkerställa att beslutade åtgärdsplaner genomförs. 

- Tydliggöra hur risker prioriteras i arbetet med risk-och väsentlighetsanalyser. 
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2 Inledning/bakgrund 

Ett grundläggande krav i kommunallagen (och i god revisionssed) är att all verksamhet 
ska granskas årligen. Detta innebär att revisorerna ska granska och bedöma hur 
samtliga revisionsobjekt (styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och ledamöterna i 
dessa) fullgjort sin uppgift, det vill säga deras aktiva åtgärder för att leda, styra, följa 
upp, kontrollera och analysera sin verksamhet och ekonomi. 

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att bedöma om verksamheten skötts 
på ett ändamålsmässigt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Samtliga 
dessa fyra uppgifter ingår i syftet för denna granskning. 

Mot denna bakgrund har vi av Vaxholm stads revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
granskning av nämndernas ansvarsutövande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om den verksamhet som 
bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om 
den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

• Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under 

året och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt 

korrigerande eller kompletterande) med anledning av rapporteringen 

(exempelvis vid avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt 

väsentliga avvikelser rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

• Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

• Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

• Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Granskningen avser kommunstyrelsen och stadens samtliga facknämnder.  
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2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

• Kommunallagen (SFS 2017:725)  

• Kommunfullmäktiges fastställda reglementen för styrelse och nämnder 

• Kommunfullmäktiges övergripande mål 2019 

• Mål för kommunstyrelsen och respektive nämnd 

• God revisionssed i kommunal verksamhet 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Granskning av nämndernas styrdokument och protokoll – i denna del arbetar de 
förtroendevalda revisorerna utifrån den checklista för protokollsgenomgång som 
KPMG tillhandahållit. 

• Dialogmöten genomförda enligt vedertagen planering med minst ett möte med 
varje nämnd under året (fram till årsbokslutet 2019). 

Rapporten är faktakontrollerad av tjänstemän på berörda förvaltningar.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Kommunfullmäktige  

3.1.1 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms 
stad 

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad1 
innehåller grundläggande bestämmelser och arbetsformer för styrelse och nämnder i 
Vaxholms stad. Där framgår att styrelse och nämnd ska följa vad som står angivet i lag 
och annan författning. De ska vidare följa det fullmäktige beslutat om avseende 
bestämmelser för styrelse och nämnder i reglemente, i samband med budget eller 
annat särskilt beslut. Styrelse och nämnd ska även verka för att fastställda mål uppnås. 

Respektive styrelse eller nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig i förhållande till kommunfullmäktiges fastställda mål och styrning samt 
lagar och författningar.  

Styrelse och nämnd ska enligt reglementet kontinuerligt följa upp sin verksamhet och 
för kommunfullmäktige redovisa hur uppdrag som kommunfullmäktige lämnat styrelse 
och nämnd fullgjorts.  

3.1.2 Mål och budget 2019-2021 

Av kommunfullmäktiges Mål och budget 2019-2021 framgår kommunfullmäktiges 
övergripande målområden: 

 Kvalitet 

 Livsmiljö 

 Ekonomi 

Utifrån de tre målområdena tar varje styrelse/nämnd fram strategiska mål och 
indikatorer. Resultaten på indikatorerna mäts mot ett beslutat målvärde för att signalera 
om staden är på väg att uppnå sina mål. Strukturen framgår utav nedanstående bild.  

 

 

 

                                                
1 Beslutad av kommunfullmäktige 2019-02-18, § 10 
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Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse ska följas upp två gånger om året i 
tertialrapporter samt i årsredovisningen. Uppföljningen ska göras genom att respektive 
styrelse och nämnd redovisar resultat för indikatorer och beskriver sitt arbete inom 
prioriterade utvecklingsområden. Bedömning av måluppfyllelse sker enligt exemplet 
nedan:  

 

3.2 Kommunstyrelsen 

3.2.1 Kommunstyrelsens mål och måluppföljning 

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat 
följande strategiska nämndmål:  

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. 

I kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktiges mål och budget 20192 
konkretiseras målen för verksamheten. Indikatorerna för måluppfyllelsen baseras på 
offentlig statistik där man på förhand har angivna procentuella målvärden. Målvärdena 

                                                
2 Fyller funktionen som verksamhetsplan för Vaxholms stads styrelse och nämnder. 
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baseras dels på kommunens värden för 2017 och 2018 och dels genom benchmarking 
gentemot Stockholms län.  

Av kommunstyrelsens årsbokslut3 framgår styrelsens uppföljning av nämndmålen. I 
nedanstående tabeller framgår kommunstyrelsens måluppfyllelse i relation till 
målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående årens resultat.  

 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service 

Måluppfyllelse (Procent) 

 33%   67%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-
värde4 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46 56 48 55 55 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 38 32 40 39 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 68 69 60 70 71 

 

Vaxholm har en god stadsmiljö 

Måluppfyllelse (Procent) 

  50%   50%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI) 65 68 65 65 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51 53 54 55 54 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

Måluppfyllelse (Procent) 

  100%   

                                                
3 Kommunstyrelsens årsbokslut 2019 har vid författandet av denna rapport inte beslutats av 
kommunstyrelsen. 
4 Benchmarkingvärde. Genomsnitt i Stockholms län. 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78 76 75 54 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor 73 75 75 75 54 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män 80 81 78 75 59 

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 4,2 4 3,1 5 9,5 

 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

Måluppfyllelse (Procent) 

  67%   33%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå 
2019 

BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 

70% 75% 79% 70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 31 30 35 32 33 

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

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Måluppfyllelse (Procent) 

  100%   

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -16,1% -7,1% -2,5% 0%  

 

Av kommunstyrelsens uppföljning framgår att styrelsen avseende målområdena 
kvalitet samt ekonomi inte uppnått full måluppfyllelse. Måluppfyllelsen avseende 
kvalitet är delvis uppnådd medan måluppfyllelsen avseende ekonomi inte är uppnådd. 
Det beror på att kommunstyrelsens mål om 0 % resultatavvikelse i procent av budget ej 
uppnåtts. Däremot är 2019 års avvikelse mindre än föregående år.  
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3.2.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Kommunstyrelsens riskanalys utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedömning 
av de 23 risker som styrelsen identifierat. Riskerna delades in i riskområdena lagar och 
föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Sex av dessa bedömdes 
vara kritiska, 13 bedömdes ha riskvärde medium och fyra bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes ha riskvärde 
medium eller kritiskt var följande:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

• Bristande diarieföring och arkivering (kritisk) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Låg avtalstrohet (medium) 

Mål och effektivitet 

• Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar (medium) 

• Insatser inom fastställda projekt- och utvecklingsplaner håller inte utlovad 
kvalitet eller tid (medium) 

• Bristande dialog/kommunikation med invånare (medium) 

• Brister i tillgänglighet till invånare (kritisk) 

• Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande (medium) 

• Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 
(kritisk) 

• Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare från 
politik och förvaltning (kritisk) 

• Dataintrång (medium) 

• Hot mot personal eller politiker (medium) 

• Centrala verksamhetssystem är ur funktion (medium) 

• Felrekrytering (medium) 

• Ökad sjukfrånvaro (medium) 

• Hög personalomsättning (medium) 
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• Felaktig avvikelserapportering inför löneutbetalning (medium) 

 

Av kommunstyrelsens uppföljning av 2019 års internkontrollplan framgår de 
kontrollmoment eller åtgärder som vidtagits med anledning av riskerna samt utfallet för 
respektive kontrollmoment. Flest risker identifierades i internkontrollplanen för området 
”Mål och effektivitet”. Kommunstyrelsen har i uppföljningen av dessa risker följt upp nio 
risker, dessa risker anses kritiska eller har allvarliga eller mycket allvarliga 
konsekvenser. Det framgår dock att en av riskerna som i internkontrollplanen 
bedömdes ha allvarlig konsekvens, risken för felrekrytering, ej har hanterats. 

Inom övriga riskområden har en del kontrollmoment ej kontrollerats och vissa 
kontrollmoment visar på större avvikelser. Särskilt noterbart är avvikelserna i 
kontrollmomenten för ”Brister i tillgänglighet till invånare” vilket bedömdes med 
riskvärdet kritiskt i internkontrollplanen 2019. Två större avvikelser har identifierats, 
däribland medborgarnas nöjdhet med kommunens bemötande och tillgänglighet. Även 
för andelen som får ett direkt svar på en direkt fråga via telefon rapporteras en större 
avvikelse gentemot målet. Kontrollmomentet ”andelen besvarade telefonsamtal till 
kommunen” kontrollerades inte under 2019.  

För riskområdet ”Lagar och föreskrifter” följdes fyra olika risker upp. Felaktigheter vid 
köp av varor och tjänster samt låg avtalstrohet visade inga avvikelser. Mindre 
avvikelser har noterats kring riskerna med bristande rutiner och kunskap om GDPR 
samt diarieföring och arkivering.  

Den risk som identifierades och följdes upp inom riskområdet ”Finansiell rapportering” 
var ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster. I uppföljningen 
framgår en mindre avvikelse avseende förtroendekänsliga posters kontering, datum 
och syfte.  

3.2.3 Övriga iakttagelser 

I kommunrevisionens dialog med kommunstyrelsen diskuterades med anledning av 
kommunens uppsiktsplikt de ouppnådda målen för 2018 som inte bedömdes uppnås 
2019 heller. Kommunstyrelsens förslag gjorde gällande att man i framtiden begär in en 
åtgärdsplan för avvikelserna. 

3.2.4 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål för kommunstyrelsen. Vår bedömning är därför att kommunstyrelsen 

agerat i enlighet med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade 

bestämmelser. 
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Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. Då 

årsbokslutet för kommunstyrelsen ännu ej har behandlats politiskt har möjlighet till 

beslut om eventuella åtgärder ej givits.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområden 

kvalitet samt livsmiljö har eller är på god väg att uppnås medan kommunstyrelsen ej 

uppnått måluppfyllelse för målområdet ekonomi. Vår bedömning är därmed att 

kommunstyrelsen delvis uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Då årsbokslutet ej har behandlats politiskt har eventuella åtgärder ej beslutats vid 

författandet av denna rapport. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Kommunstyrelsen har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker 

som bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 

sannolikheten är hög. Vi noterar dock att kommunstyrelsen, trots att det av 

internkontrollplanen framgår att alla risker med allvarlig konsekvens oavsett 

sannolikhet ska hanteras, valt att inte hantera alla risker med allvarlig konsekvens. Vår 

bedömning är därav att kommunstyrelsens bakomliggande motivering till risk- och 

väsentlighetsanalysen kan tydliggöras. 
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3.3 Barn- och utbildningsnämnden 

3.3.1 Barn- och utbildningsnämndens mål samt uppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande 
målområden utvecklat följande strategiska nämndmål:  

Kvalitet 

• Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever. 

• Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna. 

Livsmiljö 

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

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

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av barn- och utbildningsnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. 
I nedanstående tabeller framgår barn- och utbildningsnämndens måluppfyllelse i 
relation till målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

Utbildningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn och elever 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 241,3 256,9 257,4 248 246,7 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 94,2% 97,7% 97,8% 97% 89,1% 

 Kommunrankning Öppna jämförelser 39 2  högst 50  

Kunskapsresultaten hämtas från Skolverkets statistik 2019. Benchmarking sker med Stockholms län. 

 

 

 

 

 

 
100% 
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Barn, elever och föräldrar är nöjda med utbildningsverksamheterna 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

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

 
96% 

 
96% 

 
95% 

 
95% 

 
93% 

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

 
77% 

 
78% 

 
78% 

 
80% 

 
74% 

Det går att sätta resultatet i relation med Våga Visa som har 74 procent nöjda elever, dock för årskurs 6 och 8. För 
att sätta det i en större kontext så jämförs resultatet även med Skolinspektionens skolenkät våren 2019 som vänder 
sig till årskurs 5 och 9 och där resultatet är 75 procents nöjdhet. Nästa år blir det en bättre jämförelse då Vaxholm 
övergår till årskurs 5 och 9 som i Skolinspektionens skolenkät. 
 

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

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall4 

2019 Målnivå BM-värde 

 Trygghetsindex 96% 96% 94% 95% 91% 

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

 
75,4% 

 
73,5% 

 
73,5% 

 
75% 

 
70% 

 Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

 
28% 

 
31% 

 
31% 

 
30% 

 
28% 

Personalstatistik hämtas från Skolverkets statistik 2018. Benchmarking sker med Stockholms län. 

 

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

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 
50% 

50% 

 
67% 

33% 

 
100% 
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Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Ekologiska inköp, andel (%) 31 % 38 % 35 % 42 % 35 % 
 

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 2,3% 0,3% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
fsk, (%) 

 
3,5% 

 
2,4% 

 
2,4% 

 
0% 

 
-8,2% 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 0,7% 2,5% 2,5% 0% -4,3% 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) -9,2% -9% -9% 0% -12,3% 

 

Utfall för nettokostnadsavvikelser för 2019 baseras på 2018 års siffror eftersom officiell 
statistik inte publicerats än. 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden har god måluppfyllelse avseende målområdet 
kvalitet. Avseende målområdena livsmiljö samt ekonomi har målen till viss del inte 
uppnåtts. För de mål där en eller flera indikatorer inte når minst 85 % av uppsatta 
målnivåer (röd färg) har en åtgärdsplan tagits fram.  

3.3.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Barn- och utbildningsnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de elva risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. 
Åtta av dessa bedömdes vara kritiska och tre bedömdes ha riskvärde medium. För 
risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och 
uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. De bedömda riskerna var: 

 

 

 
50% 

50% 
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Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

• Riskfylld trafiksituation vid skolorna (kritisk) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

Mål och effektivitet 

• Brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger (kritisk) 

• Brist på behöriga lärare (kritisk) 

• Svårt att möta krav på ökande lärarlöner (medium) 

• Bristande strategisk lokalförsörjning (medium) 

• Saknas en underhållsplan för lokaler (kopplat till processen lokalförsörjning) 
(kritisk) 

• Rektorer har inte tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sitt pedagogiska 
ledarskap (kritisk) 

• En stor variation i barnunderlaget under året leder till en svårplanerad och 
svårhanterad verksamhetssituation för förskolorna (kritisk) 

 

Av Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. För området ”Mål och effektivitet” följs sju risker upp.  

En större avvikelse noterades avseende brist på behöriga förskollärare och 
fritidspedagoger. Avvikelsen gällde uppföljning på behörigheten och tillgången på 
förskolelärare och fritidspedagoger.  

För de två riskerna som följdes upp inom ramen för riskområdet ”Lagar och föreskrifter” 
identifieras en större avvikelse för respektive risk. För arbetet med GDPR noterades en 
avvikelse gällande identifierade brister i utvärdering av det interna arbetet. En större 
avvikelse kring uppföljningen av den riskfyllda trafiksituationen vid skolorna har även 
identifierats. 

I samtliga fall av större avvikelser har åtgärder vidtagits. 

3.3.3 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 
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Barn- och utbildningsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden 

utvecklat specifika inriktningsmål för nämnden. Vår bedömning är därför att nämnden 

agerat i enlighet med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade 

bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för de mål som ej 

har eller ej beräknas att uppnås. 

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

kvalitet har uppnåtts medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse för målområdena 

livsmiljö och ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis uppnått 

måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Barn och utbildningsnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas 

uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att barn- och 

utbildningsnämnden vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser 

avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett 

antal risker som bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt 

där sannolikheten är hög. I de fall kontrollen resulterat i större avvikelser har åtgärder 

vidtagits. Vår bedömning är därmed att den interna kontrollen är tillräcklig.  

506



 

 17 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Vaxholms stad 

 Granskning av nämndernas ansvarsutövande 2019 

 

 2020-03-26 

3.4 Nämnden för teknik, fritid och kultur 

3.4.1 Nämndens för teknik, fritid och kulturs mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål:  

Kvalitet 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Livsmiljö 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut framgår nämndens uppföljning av 
målen. I nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till 
målvärde, benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

 

I kommunen finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
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Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling 

 

 

Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

 

 

Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött 
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Kommunen har energisnåla lokaler 

 

 

 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden har eller är på god väg att uppnå måluppfyllelse 
för samtliga målområden med undantag från målområde ekonomi. I 
kommunrevisionens dialog med nämnden diskuterades nämndens bedömda 
ekonomiska resultat för 2019 som då förväntades ligga i linje med budget.  

I samband med uppföljningen har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för målområdet 
ekonomi med åtgärder under 2020.  

3.4.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de 8 risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. 
Fyra av dessa bedömdes vara kritiska och fyra bedömdes ha riskvärde medium. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. De bedömda riskerna var:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 
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Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Felaktig fakturering (medium) 

Mål och effektivitet 

• Hög personalomsättning (kritisk) 

• Svårt att rekrytera personal (medium) 

• Bristfälliga eller obefintliga rutiner (medium) 

• Avsaknad av relevanta digitala verksamhetsstöd (kritisk) 

 

Av nämndens uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 framgår att en större 
avvikelse har identifierats gällande avsaknad av relevanta digitala verksamhetsstöd. En 
åtgärd i form av framtagande av en handlingsplan är planerad men ej genomförd. 
Vidare noterades en mindre avvikelse angående kontroller av rutinbeskrivningar till 
respektive digitalt verksamhetsstöd. Där har den planerade åtgärden om att kartlägga 
vilka rutinbeskrivningar som behövs försenats och var inte färdigställd i samband med 
uppföljningen.  

3.4.3 Kommentar/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet med 

reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområde ekonomi.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 
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Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområden 

kvalitet samt livsmiljö har eller är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått 

måluppfyllelse för målområdet ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis 

uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej 

förväntas uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden 

vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende 

måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 

bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 

sannolikheten är hög. Vi noterar dock att några av de planerade åtgärderna till följd av 

identifierade avvikelser ej har genomförts eller fortsatt är pågående. Vår bedömning är 

dock att nämndens interna kontroll på en övergripande nivå är tillräcklig.  

 

3.5 Socialnämnden 

3.5.1 Socialnämndens mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål: 

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 ska främjas hos stadens invånare och deras närstående. 
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 Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Av socialnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. I 
nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till målvärde, 
benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

 

Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 

verksamheter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 
25% 

50% 
25% 
 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

 
94 % 

 
92 % 

 
91 % 

 
94 % 

 
85 % 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

 
74 % 

 
71 % 

 
69 % 

 
81 % 

 
78 % 

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

 
96 % 

 
96 % 

 
96 % 

 
100 % 

 
80 % 

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

 
72 % 

 
100 % 

 
82 % 

 
80 % 

 
90 % 

Utfall för kvalitetsaspekter LSS saknas för 2019. Nyckeltalet rapporteras inte längre i KOLADA 
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Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet 

 

 

 

Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

 

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående 

 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

 
21 % 

 
35 % 

 
42 % 

 
31 % 

 
38 % 

 

 
100% 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Andel strukturerade och standardiserade 
metoder inom socialtjänstens område 

 
18 % 

 
28 % 

 
48 % 

 
25 % 

 
52 % 

 

 
100% 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

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

 
9 % 

 
9 % 

 
9 % 

 
8 % 

 
10 % 

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

 
27,7 % 

 
32,3 % 

 
32,3 % 

 
25 % 

 
31 % 

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

 
0,7 % 

 
0,7 % 

 
0,7 % 

 
0,5 % 

 
0,5 % 

 

 
33% 
33% 
33% 
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Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

Av uppföljningen framgår att nämnden avseende vissa indikatorer inte bedöms ha 
uppnått måluppfyllelse. Det rör områdena kvalitet samt livsmiljö. I samband med 
uppföljningen har socialnämnden upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med 
avvikelserna.  

 

3.5.2 Intern kontrollplan samt uppföljning 

Socialnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och sannolikhetsbedömning av 
de 14 risker som identifierats. Riskerna delades in i riskområdena lagar och föreskrifter, 
finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Två av dessa bedömdes vara kritiska, 
nio bedömdes ha riskvärde medium och tre bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planerades förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes vara medium 
eller kritiska var följande:  

Lagar och föreskrifter 

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk)  

• Att beslut fattas i strid med delegationsordning (medium) 

• Avsaknad av genomförandeplan (medium) 

• Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis 
(medium) 

• Upprepning av negativa händelser (medium) 

 

Måluppfyllelse (Procent) 
 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%). 

 
-28,4% 

 
-31,3% 

 
-31,3% 

 
0% 

 
-12,6% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). -12,5% -9,4% -9,4% 0% -6% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). 3,1% 2% 2% 0% 5,6% 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 7,7% 5,5% 2,8% 0%  

 

 
25% 
75% 
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Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

Mål och effektivitet 

• Att oriktiga underlag ger brister i analyser om kostnader samt behov av insatser 
(medium) 

• Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd (medium) 

• Avsaknad av avtalsuppföljning (medium) 

• Brister i avtalsskrivning (medium) 

Av socialnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. Ytterligare en risk har adderats som inte var inkluderad i 
internkontrollplanen. Det avser risk för att insatser inom utförarverksamhet inte håller 
utlovad kvalitet. Två av riskerna avseende mål och effektivitet som enligt 
internkontrollplanen skulle hanteras är inte inkluderade i uppföljningen av den interna 
kontrollplanen. 

Avseende ekonomiskt bistånd noterades en större avvikelse vilken åtgärdades 
månaden efter att den noterades. Avseende risk kring insatser inom utförarverksamhet 
har en mindre avvikelse noterats och en åtgärdsplan har upprättats. Gällande finansiell 
rapportering noteras en större avvikelse avseende felaktigheter vid köp av varor och 
tjänster. Åtgärder utifrån avvikelsen har vidtagits. 

Flera av riskerna som i internkontrollplanen bedömdes ha allvarlig konsekvens men låg 
sannolikhet hanterades ej vid uppföljningen av internkontrollplanen.  

3.5.3 Kommentar/ bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet med 

reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 
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samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområdena kvalitet samt livsmiljö.  

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

ekonomi har eller är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse 

avseende vissa indikatorer för målområdena kvalitet och livsmiljö. Vår bedömning är 

därmed att nämnden delvis uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Socialnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas uppnås eller 

ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden vidtagit åtgärder för att 

komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 
bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 
sannolikheten är hög. Vi noterar att en risk adderades till internkontrollplanen inför 
uppföljningen. Vi bedömer det som positivt att nämndens arbete med intern kontroll är 
levande under året och identifierade risker kontinuerligt hanteras. Däremot ser vi att ett 
antal risker som enligt internkontrollplanen skulle hanteras har bortprioriterats inför 
uppföljningen av internkontrollplanen. Vidare bedömer vi att nämndens motivering av 
prioriterade risker i risk- och väsentlighetsanalysen kan tydliggöras. Detta då flera 
risker som bedömdes ha allvarliga konsekvenser inte har hanterats.  

3.6 Stadsbyggnadsnämnden 

3.6.1 Stadsbyggnadsnämndens mål samt uppföljning 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande målområden utvecklat följande 
strategiska nämndmål: 

Kvalitet 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens bemötande. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 
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Livsmiljö 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

Ekonomi 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Av stadsbyggnadsnämndens årsbokslut framgår nämndens uppföljning av målen. I 
nedanstående tabeller framgår nämndens måluppfyllelse i relation till målvärde, 
benchmarkingvärde och de två föregående åren. 

Invånare och företagare är nöjda med bemötandet 

 

 

Handläggningstiderna är rimliga 

 

 

 

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt 

 

 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 62 52 42 60 61 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5  3,77 3,87 3,75  

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till 
beslut 

 
2,1 

 
3,9 

 
4,7 

 
5 

 
4,1 

 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen 
till expedierad 

 
13,2 

 
17,7 

 
16,8 

 
12 

 
13,4 
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Ekonomin är långsiktigt hållbar 

 

 

 

Av uppföljningen framgår att stadsbyggnadsnämnden är på god väg att uppnå 
måluppfyllelse för målområdet livsmiljö. För målområdena kvalitet samt ekonomi 
bedöms nämnden avseende vissa indikatorer ej nå måluppfyllelse. Nämnden har 
upprättat en åtgärdsplan med anledning av de mål där utfallet för en eller flera 
indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. 

I dialog mellan kommunrevisionen och stadsbyggnadsnämnden under 2019 
identifierades målen kring tillgänglighet och bemötande som svårast att nå. Beslut för 
att höja graden av måluppfyllelse har tagits i presidiet. Ett förbättringsområde framöver 
anses av nämnden vara att det tydligare bör framgå vilka beslut som nämnden har tagit 
för att höja graden av måluppfyllelse. I samband med träffen mellan nämnden och 
revisorerna under 2019 framkom även att nämnden inte bedrivit en ändamålsenlig 
tillsynsverksamhet under stora delar av 2019. 

 

3.6.2 Intern kontrollplan samt uppföljning  

Stadsbyggnadsnämndens riskanalys utgörs av en konsekvens- och 
sannolikhetsbedömning av de 13 risker som identifierats. Riskerna delades in i 
riskområdena lagar och föreskrifter, finansiell rapportering samt mål och effektivitet. Tre 
av dessa bedömdes vara kritiska, sex bedömdes ha riskvärde medium och fyra 
bedömdes ha lågt riskvärde. 

För risker med högt riskvärde planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment 
och uppföljning. Även risker där konsekvensen har bedömts som allvarlig eller mycket 
allvarlig hanteras oavsett bedömd sannolikhet. Risker som bedömdes vara medium 
eller kritiska var följande: 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

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

  
0% 

 
58,5% 

 
50% 

 

 

Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten 24% -4% -8% 0%  

 Självkostnadstäckningsgraden 52% 63% 46% 75% 66% 
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Lagar och föreskrifter:  

• Medarbetare och politiker har brister i kunskap om GDPR samt saknar intern 
vägledning och stöd (t ex i form av rutiner) (kritisk) 

Lagar och föreskrifter/mål och effektivitet 

• Ökade resurser för tillsynsarbete ger fler konfliktytor (medium) 

• Regelverk ändras och/eller är svåra att tolka (medium) 

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem leder till att gamla rutiner ej är 
tillförlitliga och att nya måste tas fram (medium) 

Finansiell rapportering 

• Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster (medium) 

• Felaktigheter vid köp av varor och tjänster (kritisk) 

• Avvikelser mellan faktureringsunderlag för bygglov och kundfaktura (medium) 

Mål och effektivitet 

• Möjlighet att upprätthålla service och information, t.ex. via hemsida och telefon 
(bygglov) (medium) 

• Höga krav och förväntningar från sakägare, t.ex. hög andel överklaganden och 
avslag (bygglov) (kritisk) 

• Ökad andel lovbeslut där lovet inte efterföljs (medium) 

Av stadsbyggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollplanen framgår 
kontrollmomenten för de identifierade riskerna och utfallet av respektive 
kontrollmoment. För området mål och effektivitet följs tre risker upp. I en av riskerna, 
närmare bestämt möjligheten att upprätthålla service och information uppvisas en 
mindre avvikelse kring informationskontrollen.  

För riskområdet lagar och föreskrifter föreligger en mindre avvikelse bland de tre 
uppföljda riskerna. Den mindre avvikelsen gäller utvärdering av internt arbete kring 
GDPR.  

För de två uppföljda riskerna inom riskområdet finansiell rapportering visar ett av 
kontrollmomenten en mindre avvikelse. Detta gäller ofullständig verifikation avseende 
förtroendekänsliga poster.  

3.6.3 Kommentarer/bedömning 

Hur har styrelsen/nämnden tolkat de uppdrag och de mål som beslutats av 

fullmäktige? 
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Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges tre målområden utvecklat specifika 

inriktningsmål för nämnden. Vår bedömning är därför att nämnden agerat i enlighet 

med reglementen och andra av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 

Hur har rapporteringen av uppdragen och måluppfyllelsen genomförts under året 

och vilka aktiva beslut har fattats av styrelsen/nämnden (eventuellt korrigerande 

eller kompletterande) med anledning av rapporteringen (exempelvis vid 

avvikelser eller befarade avvikelser) och hur har eventuellt väsentliga avvikelser 

rapporterats till kommunstyrelse och/eller fullmäktige? 

Måluppfyllelsen har rapporterats vid tertialuppföljningar samt årsbokslut. Vid 

tertialuppföljningen har inga aktiva beslut fattats med anledning av rapporteringen. I 

samband med årsbokslutet har nämnden beslutat om en åtgärdsplan i syfte att komma 

till rätta med avvikelserna avseende målområdena kvalitet samt ekonomi. 

Hur har måluppfyllelsen och genomförandet av fullmäktiges uppdrag utfallit för 

2019? 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges målområde 

livsmiljö är på god väg att uppnås medan nämnden ej uppnått måluppfyllelse för 

målområdena kvalitet samt ekonomi. Vår bedömning är därmed att nämnden delvis 

uppnått måluppfyllelse.  

Vilken analys har styrelsen/nämnden gjort av måluppfyllelsen och vilka 

slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits med anledning av 

eventuella avvikelser? 

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat en åtgärdsplan för de mål som ej förväntas 

uppnås eller ej har uppnåtts under 2019. Vi bedömer därmed att nämnden vidtagit 

åtgärder för att komma tillrätta med eventuella avvikelser avseende måluppfyllelse. 

Vilka är styrelsens/nämndens väsentliga riskområden och hur har dessa risker 

hanterats under året och hur har styrelsen/nämnden arbetat med den interna 

kontrollen? 

Nämnden har utifrån de identifierade riskerna valt att följa upp ett antal risker som 
bedöms kunna få allvarliga samt mycket allvarliga konsekvenser samt där 
sannolikheten är hög. Nämndens tillsynsverksamhet har under stora delar av 2019 inte 
varit ändamålsenlig varvid vi sammantaget gör bedömningen att den interna kontrollen 
inte varit tillräcklig. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsens 
och nämndernas verksamhet har skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer även att den interna kontrollen i 
huvudsak är tillräcklig. Vi noterar dock att tillsynsverksamheten inom 
Stadsbyggnadsnämnden inte skötts på ett ändamålsenligt sätt under 2019. 

Vid avvikelser avseende ekonomi- eller verksamhetsmål vidtas åtgärder i syfte att 
uppnå måluppfyllelse. Avseende den interna kontrollen kan arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser med fördel utvecklas med tydligare motiveringar till varför vissa 
risker prioriteras. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
nämnderna att:  

- Säkerställa att beslutade åtgärdsplaner genomförs. 

- Tydliggöra hur risker prioriteras i arbetet med risk-och väsentlighetsanalyser. 

 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Anders Petersson  Daniel Strandberg 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Granskningsrapport  
 
Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
På uppdrag av Täby kommuns och Vaxholms kommuns förtroendevalda revisorer har 
vi översiktligt granskat nämndens verksamhet och ekonomiska redovisning för år 
2019.  
Granskningen har omfattat:  
- Bedömning av nämndens mål och måluppföljning.  
- Bedömning av nämndens egen uppföljning av intern kontroll.  
- Översiktlig granskning av nämndens delårsbokslut.  
- Översiktlig granskning av nämndens årsbokslut.  
 
Kommunfullmäktige i Täby har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla 
nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s 
verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt ett mål. 
Resultatet är att målet har uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för 
nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att 
nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer 
att uppnå dem. 
 
Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar mot Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddsnämnd eller nämndens ledamöter.  
 
 
Täby 2020-03-17  
KPMG AB 
 

 
 
Micaela Hedin  
Certifierad kommunal revisor  
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 

och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 

kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 

riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för uttalandet i revisionsberättelsen. 

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras för varje nämnd: 

Har styrelsens/nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.

2. Måluppfyllelse för verksamheten.

3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 

mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I 

övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

2

Inledning

524



PwC

Värmdö kommun - Grundläggande granskning April 2020

I dokumentet Ekonomistyrning, budgetregler bilaga 5 i budget 2019 framgår att en samlad uppföljning för kommunen sker 

dels i en delårsrapport (per 30/7), dels i tre budgetuppföljningsprognoser (BUP) (per 31/3, 30/7 och 30/9).

I dokumentet framkommer vidare att den av fullmäktige beslutade budgeten är en rambudget. Med hänsyn tagen till valår 

ska respektive nämnd fatta beslut om detaljbudget senast i februari 2019, för att ge verksamheterna förutsättningar för 

planering och genomförande i linje med mål och ekonomiska ramar.

För att tydliggöra styrningen och möjliggöra uppföljning på kommunövergripande nivå presenterades en ny målstruktur för 

mandatperioden 2019-2022. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål samt 

indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. I den nya strukturen samlas målen i 

tre målområden med anknytning till hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera 

fullmäktigemålen utifrån respektive nämnd eller styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden 

egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 

I sakgranskning framkommer att strategin att låta nämnderna prioritera vissa mål framför andra har sin grund i att en 

effektiv styrning kräver fokusering och en begränsning av styrsignaler är nödvändig. Däremot har inte regelverket pekat ut 

vilka mål som ska prioriteras för respektive nämnd, vilket är identifierat som något som behöver hanteras och utvecklas 

under 2020. 

Tidplan för arbetet med den nya målstrukturen 2019 återfinns i avsnittet för styrning och uppföljning i budget 2019. Det 

framkommer att Kommunstyrelsen konkretiserar de kommunövergripande målen från fullmäktige till BUP 1. Till BUP 2 

fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Uppföljning av mål och indikatorer görs till årsbokslutet. Motsvarande process 

görs även på nämndnivå, men med viss förskjutning. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda 

målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning av mål och indikatorer görs till årsbokslutet.

Det framkommer att trenderna och tidsserier för respektive indikatorer är sammanställda i bilaga till kommunstyrelsens 

och nämndernas verksamhetsberättelser. Den kvalitativa bedömningen (utan markeringarna ej uppfyllt, delvis uppfyllt och 

uppfyllt) av måluppfyllelsen är för närvarande enligt uppsatt regelverk, men kommer att kompletteras i det fortsatta arbetet 

med utveckling av målstrukturen. 

3

Övergripande riktlinjer
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Enligt Värmdö kommuns riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att en 

god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för 

att utforma en god intern kontroll inom respektive  verksamhetsområde. Enligt kommunens riktlinjer ska nämnder och 

styrelser årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna ska innehålla följande:

• Uppföljningsområden

• Hur uppföljning ska ske (frekvens och kvantitet)

• Vem som ansvarar

• Till vem det ska rapporteras

• När rapportering ska ske

• Genomförd risk- och väsentlighetsanalys

Hur rapportering ska ske anges i internkontrollplanen för respektive nämnd. Dock ska nämnd minst redovisa följande till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer årligen:

• Resultat utifrån uppföljning

• Åtgärdsplan

• Antagen kommande plan

4

Övergripande riktlinjer: Intern kontroll
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5

Granskningsiakttagelser: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Detaljbudget tillika verksamhetsplan antagen 2019-

02-13 § 5. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Detaljbudget tillika verksamhetsplan antagen 2019-

02-13 § 5. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön 2019-11-07 § 32 Konkretisering av fullmäktiges mål 

samt nämndens indikatorer, målvärden och 

nyckeltal för mandatperioden 2019-2022. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Utöver antagen detaljbudget finns tre indikatorer 

med tillhörande målvärden för målet god ekonomisk 

hushållning. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Vissa mål saknar indikatorer och målvärden. 
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Granskningsiakttagelser: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering, 

redovisning och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion 

för rapportering till nämnden?

Grön Se övergripande direktiv. 

b) Sker rapportering av verksamhet och 

ekonomi enligt direktiv?

Grön Tre budgetuppföljningsprognoser. 

c) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 

och resultat?

Grön

d) Vidtar nämnden åtgärder för att nå 

måluppfyllelse?

Grön Inget prognostiserat underskott under året. 

e) Är nämndens åtgärder tillräckliga för att nå 

måluppfyllelse?

Grön

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för 

verksamheten?

Röd Det görs ingen bedömning av måluppfyllelse utifrån 

ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt, utan 

bedömning per mål sker i löpande text. Indikatorer 

bedöms inte i förhållande till målvärden.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Resultat mot driftbudget: + 0,7 mnkr. De tre 

indikatorerna för målet god ekonomisk hushållning 

bedöms inte. 
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Intern kontroll: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Grön

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Grön Risker har analyserats utifrån sannolikhet och 

konsekvens.

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Gul Enligt direktiv med undantag för vem rapportering 

ska ske till.

b) Har nämnden antagit plan för innevarande 

år?

Grön 2019-03-12 § 12. 

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 

förekommande risker av olika slag?

Gul Omfattar endast rättssäkerhet.

8. Rapportering a) Har nämnden upprättat direktiv för 

rapportering till nämnden?
- Inga egna direktiv utöver de kommunövergripande. 

b) Sker rapportering till nämnden enligt 

direktiv?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering.

c) Fokuserar rapportering på resultat och 

analys?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering avseende 

resultat och analys.

d) Vidtar nämnden vid behov åtgärder utifrån 

lämnad rapportering?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering avseende 

åtgärder. 

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 

enlighet med fullmäktiges direktiv?
Röd Har ej tagit del av någon rapportering.
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Prognossäkerhet: Överförmyndarnämnd

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

9. Direktiv för 

prognoser

a) Finns antagna direktiv/ instruktion för att 

rapportera prognoser till nämnden?

Grön Se övergripande direktiv. 

b) Sker rapportering i enlighet med direktiv? Grön 

10. Verksamhet. Har 

nämnden fått 

årsprognos om 

måluppfyllelse för 

verksamheten?

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr  - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

11. Ekonomi. Har 

nämnden fått 

årsprognos om 

måluppfyllelse för 

ekonomin? 

a) Under tidsperioden 1 jan-30 apr  - Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Under tidsperioden 1 maj-31 aug Grön 2019-05-02 § 15 BUP 1: +/- 0

c) Under tidsperioden 1 sept-31 dec Grön 2019-09-06 § 23: +/- 0

2019-11-07 § 31: +0,3 mnkr

12. Resultat a) Är rapporterat årsresultat för verksamheten 

förenligt med lämnade årsprognoser?
- Kan ej bedömas. Ska inte göras enligt direktiv

b) Är rapporterat årsresultat för ekonomin 

förenligt med lämnade årsprognoser?
Grön
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Avslutning: Överförmyndarnämnd

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på kontrollmål 5a, 6a, 7a, 

8b, 8e, 9b

Gul Nämnden kan delvis verifiera att verksamheten har bedrivits på 

ett ändamålsenligt sätt under år 2019. Vi noterar bristande 

följsamhet till kommunövergripande direktiv när det gäller 

nämndens internkontrollarbete. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på kontrollmål 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att verksamheten har 

bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

under år 2019. Resultat mot driftbudget: + 0,7 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på kontrollmål 1a, 2a, 3a-c, 

4a-e, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d, 9a, 10a-c, 

11a-c, 12a-b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att den interna kontrollen 

inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2019. Vi 

noterar dock bristande följsamhet till kommunövergripande 

direktiv när det gäller nämndens internkontrollarbete. 

Rekommendationer

För att utveckla styrning och kontroll lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Förtydliga strukturen för uppföljning av måluppfyllelse. 

● Säkerställ att internkontrollplanen innehåller samtliga kriterier som fastställts i den kommunövergripande riktlinjen 

för internkontroll, samt att rapportering sker enligt densamme. 
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1. Inledning 

På uppdrag av Storstockholms brandförsvars förtroendevalda revisorer har EY 
granskat förbundets årsredovisning per 31 december 2019. Revisionen har utförts i 
enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed 
i Sverige. 
 
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer 
information om årsbokslutet 2019, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna 
som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är 
angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 
 
Under 2019 har revisorerna genomfört följande granskningar, vilka har 
avrapporterats i separata rapporter: 
 

• Granskning av delårsbokslut 

• Granskning av förbundets informationssäkerhet 

• Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
 
Under året har revisionen genomfört möten med företrädare för förbundets ledning i 
syfte att informera oss om väsentliga händelser, transaktioner och beslut. Vidare har 
förbundets revisorer genomfört studiebesök vid brandstationen och 
räddningscentralen i Täby.   

1.1. Granskningens omfattning rörande årsredovisning 

Granskningen av årsredovisningen och bokslutet har inriktats mot väsentliga poster 
och avvikelser samt omfattar också bedömningar av förbundets ekonomiska 
ställning och utveckling. Granskningen av årsredovisningen har omfattat följande 
delar:  
 
✓ Förvaltningsberättelse 
✓ Resultaträkning 
✓ Balansräkning 
✓ Finansieringsanalys 
✓ Notsammanställning 

2. Förbundets ledning och styrning 

Från och med 2013 övergick förbundet till att ledas av en direktion istället för ett 
förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse som tidigare. Direktionen har under 
året bestått av tretton ledamöter samt tolv ersättare som sammanträtt sex gånger 
under året. I samband med våra granskningar under året har vi tagit del av 
direktionsprotokoll samt övriga väsentliga styrdokument med avseende på år 2018. 
Det noteras att förbundet har haft en fastställd plan för intern kontroll som tillämpats 
under året, och som även revisionen följt upp.    
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3. Väsentliga händelser under år 2019 

 
År 2019 är Storstockholms brandförsvars elfte verksamhetsår.  
 
I årsredovisningen finns en redogörelse för viktiga ärenden och händelser som 
påverkat förbundets verksamhet under året. Statistik av olika slag presenteras på ett 
överskådligt och tydligt sätt. 

4. Förbundets ekonomiska resultat och ställning 

4.1. Förbundets resultat 2019 

 
Nedanstående tabell sammanfattar förbundets resultat och utfall i jämförelse mot 
föregående år.  
 

Mkr Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 

Medlemsavgifter 580,3 589,3 589,3 

Automatlarm inkl. 
abonnemang 

52,6 46,9 53,3 

Övriga intäkter 45,6 38,1 40,3 

Finansiella Intäkter 0,0 0,0 0,0 

Summa Intäkter 678,5 674,3 682,9 

Personalkostnader 471,0 480,4 489,7 

Hyreskostnader 38,0 39,1 38,6 

Övriga kostnader 121,9 119,3 120,5 

Avskrivningar 17,0 19,1 19,1 

Finansiella kostnader 15,9 17,1 14,8 

Summa kostnader 663,8 675,0 682,7 

Resultat 14,7 -0,7 0,2 

 
 
Intäkter: 
Förbundets verksamhetsintäkter för 2019 uppgår till 93,6 mkr och överstiger budget 
med 8,6 mkr. Ökningen kommer huvudsakligen av att intäkterna från automatlarm 
har ökat under 2019. Medlemsbidragen uppgick till 580,3 mkr, vilket är en ökning 
om 9 mkr jämfört med år 2018 och är i enlighet med gällande budget. I samband 
med granskningen noterar vi att förbundet inte fakturerar tilläggstjänster för 2019, 
vilket är enligt förväntan. 
 
Kostnader: 
Förbundets totala verksamhetskostnader överstiger budget med ca 7,7 mkr. De 
totala personalkostnaderna uppgår till 489,7 mkr och överstiger budget med 9,3 
mkr. Avvikelsen från budgeten rörande personalkostnader förklaras huvudsakligen 
av ökade pensionskostnader, avseende den förmånsbestämda delen.  
 
Övriga verksamhetskostnader uppgår till 159,1 mkr och överstiger budget med 0,7 
mkr. Jämfört med föregående år har övriga verksamhetskostnader minskat med ca 
0,8 mkr. Detta beror på att SSBF reglerat en del av den inbetalda 
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självkostnadshyran mot underhållsåtgärder som inte blivit utförda men som ingår i 
hyran. 
 
Avskrivningskostnaderna för 2019 uppgår till 19,1 mkr, vilket är i nivå med vad som 
budgeterats. Ökningen jämfört med 2018 beror huvudsakligen på att förbundet 
anskaffat ett större antal fordon under 2019, där avskrivningar påbörjats. 
 
Pensioner: 
Årets pensionskostnader uppgår i bokslutet till 71,5 mkr (58,5).  

I samband med vår granskning har vi noterat att aktualiseringsgraden rörande 
förbundets pensionsåtagande uppgår till 99 procent, enligt underlag från KPA. Detta 
borde indikera på en stabil utgångspunkt för beräkning av förbundets totala 
pensionsåtagande. Dock har förbundet själva, samt även vi i samband med 
revisionen, identifierat oklarheter i underlagen som genererats av KPA. Till viss del 
uppges detta bero på systembyte samt ändrade beräkningsrutiner inom KPA. Bland 
annat rör detta antaganden om ålder vid pensionering för räddningspersonal som 
omfattas av SAP-R.   

Med anledning av detta har förbundets ekonomifunktion under året genomfört 
omfattande analyser av den beräkningsdata som kommer från KPA. Revisionen har 
tagit del av förbundets analyser samt även engagerat aktuariell expertkompetens för 
att rimlighetsbedöma förbundets totala pensionsåtagande. Sammantaget är det vår 
bedömning när det gäller pensionsredovisningen att förbundets åtgärder har inneburit 
att risken för felaktig pensionsredovisning har reducerats på ett acceptabelt sätt. Detta 
har dock inneburit en onödigt betungande administrativ hantering för förbundet.        

Bedömning: 
Vår bedömning är att det redovisade resultatet för år 2019, i allt väsentligt, ger en 
rättvisande bild av verksamheten för 2019.  
 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis stämt av väsentliga intäkts- och 
kostnadsposter mot verifierande underlag samt utfört egna kontrollberäkningar. 
Balans- och resultaträkningar ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets 
ekonomiska ställning per den 31 december 2019.   

 
Vidare är det vår bedömning att förbundet måste intensifiera kravställningen mot 
KPA avseende deras beräkning av det totala pensionsåtagandet. Revisionen har för 
avsikt att nogsamt följa upp detta under år 2020.  

4.2. Balansräkning 

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till lag om kommunal bokföring och 
redovisning, gällande rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt i 
övrigt i enlighet med god redovisningssed. Avstämning har utförts av att 
balansposter överensstämmer mot verifierade bokslutsdokumentation och 
underliggande bilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system 
har kontroll gjorts av att posterna värderats samt periodiserats på ett, i allt väsentligt, 
korrekt sätt.  
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Materiella anläggningstillgångar 
Årets investeringar uppgår till 27,8 mkr (29,6 mkr), vilket understiger budget med ca 
7 procent1. Merparten av investeringarna är hänförliga till investeringar i nya 
höjdfordon, ledningsbilar samt räddningsfordon. Mindre investeringar har även gjorts 
i datautrustning samt i annan anläggningsutrustning.  

Vi har granskat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med 
förbundets anläggningsregister. Stickprovsvis granskning har genomförts av 
periodens investeringar mot verifierande underlag och avskrivningar har 
stickprovsvis kontrollberäknats. Granskningen som utförts med avseende på 
rörelse- och balansgillhet har inte föranlett några anmärkningar.  

Övriga kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga 
kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs 
av placeringar av vissa likvida medel på skattekontot. Detta i avvaktan på att 
upphandling och placeringsförvaltare är helt färdigställd. Anledningen till att man valt 
att placera på skattekontot istället för på banken är att man får en bättre avkastning 
där än på bankkontot i dagsläget. Under 2020 har förbundet för avsikt att placera 
likvida medel på ett mer strukturerat sätt, vilket revisionen har för avsikt att nogsamt 
följa upp.   

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 319,9 mkr i vilket innebär en ökning mot 
föregående år. Ökningen förklaras av motsvarande minskning på skattekontot enligt 
ovan. Vi har stämt av redovisade saldon mot engagemangsbesked. Inga differenser 
har noterats. Det noteras dock att förbundet inte placerat tillgångar i enlighet med 
någon placeringspolicy eller motsvarande.  

Avsättningar  

Avsättningar utgörs i huvudsak av förbundets pensionsåtaganden. Vi har stämt av 
redovisade belopp mot beräkningsunderlag och prognos från KPA. Vi har i vår 
granskning noterat att KPA´s underlag inte har hållit en ändamålsenlig kvalitet under 
året, vilket fått till följd att omotiverade svängningar i förbundets pensionsprognoser 
har förorsakat problem vad gäller kvalitetssäkring av pensionsavsättningar. 
Förbundets egna kompletterande kvalitetssäkring har granskats. Vår uppfattning är 
att de pensionsrelaterade avsättningar som redovisas i årsredovisningen är rimliga i 
allt väsentligt.    

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna uppgår till 258,6 mkr per 31 december och utgörs främst av 
leverantörsskulder, interimsskulder, övriga kortfristiga skulder samt semesterlöne- 
och övertidsskuld. Vi har genomfört avstämningar mellan huvudboken och 
verifierande underlag hämtade från försystem till ekonomisystemet. Inga väsentliga 
avvikelser eller differenser har iakttagits. Dessa har totalt minskat med 19,7 mkr 
sedan december föregående år och beror främst på att leverantörsskulderna har 
ökat.  

                                                
1 Årets investeringsbudget uppgår till 29,95 mkr.  
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4.3. Finansiell ställning 

Ett vedertaget nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i en kommunal 
verksamhet är nettokostnader i relation till intäkter. Överstiger nyckeltalet 100 
procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom 
verksamhetsintäkter, exempelvis genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning 
av tillgångar. För år 2019 uppgår nettokostnadernas andel av intäkterna till 97,4 
procent (94,7). Försämringen mot tidigare år indikerar att förbundet uppvisar en 
något sämre balans mellan bedriven verksamhet och finansiella ramar än vad som 
varit fallet tidigare. Detta med avseende på verksamhetsåret 2019.   
 
Soliditet: 
I nedanstående tabell redovisas några av de finansiella nyckeltal som förbundet 
själv använder i sin styrning och uppföljning av verksamheten. Soliditeten har stärkts 
något samt att kassalikviditeten ligger i nivå med tidigare år. Att 
självfinansieringsgraden sjunker något kan utgöra ett problem i ett längre perspektiv 
och bör följas upp kommande år.  
 

Ekonomisk analys % 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Soliditet 1)   17,8 17,7 16,8 15,6 11,7 10,8 

Kassalikviditet 2) 268 261 269 278 269 255 

Självfinansieringsgrad 3) 98 107 197 102 197 138 

1) Eget kapital i förhållande till totalt kapital 

2) Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank/kortfristiga skulder 

3) Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till 

investeringsvolym 

 
 
Investeringar: 
 

 
(mnkr) 

  

 
2019 

 
2018 2017 2016 2015 

Fordon och materiel 24,9 22,3 25,5 26,4 23,2 

Byggnader och 
anläggningar 

1,9 1,0 0 0,1 0,6 

IT 1,0 6,3 1,1 0,7 0 

Summa investeringar 27,8 29,6 26,6 27,2 23,8 

 
Årets investeringar uppgår till totalt till 27,8 mkr och avser i huvudsak 
räddningsfordon. Årets faktiska investeringar ligger därmed 2,1 mkr under årets 
investeringsbudget. 

 
Vår granskning har omfattat avstämning av verifierande underlag. Inga avvikelser 
har identifierats.  
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5. Förbundets årsredovisning 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. I granskningen 
har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt 
väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningen inleds med beskrivande 
avsnitt om förbundets verksamhet under året med inriktning på bland annat 
direktionens arbete. Därefter följer den förvaltningsberättelsen med beskrivningar av 
bland annat uppföljning av mål och uppdrag, miljöarbete, kompetensförsörjning, 
ekonomiska rapporter samt intern kontroll.    

5.1. Förvaltningsberättelsen 

I årsredovisningens förvaltningsberättelse redogör förbundet för den verksamhet 
som bedrivits under år 2019. Detta sker med utgångspunkt från de övergripande 
mål (uppdrag) som fastställts för verksamhetsåret 2019. Uppdragen bryts ner i 
delmål som analyseras och utvärderas på ett övergripande sätt. Nyckeltal och 
volymer presenteras. Det lagstadgade handlingsprogrammet, 2016-2019, utgör 
grunden för förbundets beskrivningar av måluppfyllelse.  
 
Av förvaltningsberättelsen framgår förbundets egen analys rörande måluppfyllelsen 
rörande 2019. Förbundets bedömning är att måluppfyllelsen varit god för 
verksamhetsåret inom de flesta uppdragsområden.  Redogörelse för respektive mål 
sker i tabellform, vilket bedöms ge en överskådlig, om än kortfattad, bild av 
verksamheten.  I efterföljande avsnitt beskrivs förbundets investeringar, 
personalområdet etc.    
 
Årsredovisningens avslutade avsnitt avser ekonomisk redovisning samt kortfattat 
arbetet med intern kontroll.   
 
Enligt kommunallagen ska kommuner (och kommunala förbund) ha en ekonomi i 
balans varje år. Av den kommunala bokförings- och redovisningslagens 11 kapitel 
framgår att förvaltningsberättelsen ska omfatta en avstämning av det så kallade 
balanskravet. Redovisade negativa resultat måste återställas inom tre år. Av 
nedanstående tabell framgår förbundets balanskravsavstämningar för de fem 
senaste åren.  
 

(mnkr) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,1 14,7 10,5 37,6 13,7 36,8 

– Avgår: samtliga realisationsvinster -1,8 -1,5 -1,3 -1,0 -1,4 0 

Synnerliga skäl            
– Tillägg: förändring diskonteringsränta 
pensioner 

0 0 0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat -1,7 13,2 9,2 36,6 12,3 36,8 

 
Balanskravet skiljer sig åt mot redovisat resultat i form av att realisationsresultat och 
eventuella synnerliga skäl avräknas från det redovisade resultatet.  
 
I efterföljande avsnitt av årsredovisningen analyseras det ekonomiska resultatet för 
året med beskrivningar av intäkter, kostnader, finansiella poster etc.  
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Vår övergripande bedömning: 
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en rättvisande bild av väsentliga händelser 
under verksamhetsåret 2019. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi 
vara tillräcklig. Analysen av årets resultat och ställning i förhållande till budget 
bedömer vi vara tillräcklig.  
 
Vår bedömning är vidare att förbundets avstämning av balanskravet ligger i linje 
med kommunallagens krav och intentioner. Det bör noteras att förbundet redovisar 
ett underskott enligt balanskravet men direktionen har uttryckt att särskilda skäl 
kommer anges för att inte återställa underskottet inom tre år. Vår uppfattning är att 
det är en rimlig ståndpunkt med utgångspunkt från den verksamhet förbundet 
bedriver.  

5.2. Resultaträkning, balansräkning notförteckning 

Vi har granskat redovisade resultat- och balansräkningar, samt tillhörande 
notinformation och stämt av att dessa är i överensstämmelse med huvudboken 
enligt ekonomisystemet samt med verifierade underlag. Vår bedömning är att 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt notinformation, i allt 
väsentligt, är uppställda i enlighet med den kommunala bokförings- och 
redovisningslagen samt ger en rättvisande bild per 31 december 2019.  
 
Även i år noterar vi att förbundet har en betydande positiv likviditet. Med anledning 
av detta är det av väsentlighet att en finanspolicy eller placeringspolicy tillämpas av 
direktionen för att uppnå en effektiv och tydlig hantering av förbundets likviditet, över 
tid. Revisionen har för avsikt att särskilt följa upp detta under år 2020.  

6. Administrativ intern kontroll 

 
Vår granskning av förbundets administrativa interna kontroller har omfattat följande 
processer: 

✓ Löneprocessen 
✓ Hantering av leverantörsfakturor 
✓ Ledningsnära kostnader 

 
Vår övergripande bedömning är att förbundet fortsatt har en ”tillräcklig” struktur för 
intern kontroll. För att stärka den interna kontrollen ytterligare rekommenderas 
förbundet att: 
 
 

✓ SSBF bör implementera kontroll av logglistor för att säkerställa att ändringar 
som gjorts rörande leverantörsuppgifter är relevanta.  
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7. Bokslutsprocess 2019 

Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalité 
samt överlämnats i tid till revisionen. Detta med undantag för underlagen rörande 
förbundets pensionsåtagande som förbundet erhåller från den externa parten KPA.    

8. Sammanfattande slutsatser av årets revision 

Vid vår revision av förbundets årsredovisning har vi inte identifierat några väsentliga 
fel, som innebär att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, inte ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 december 2019 för 
Storstockholms brandförsvarsförbund. 
 
Det är av väsentlig betydelse att förbundet hittar rutiner och former för att på ett 
kostnadseffektivt sätt säkerställa redovisningen av förbundets totala 
pensionsåtagande. De brister som revisionen noterat när det gäller kvalitetssäkrade 
underlag från extern part (KPA) behöver fortsätta hanteras på ett kraftfullt sätt.  
 
En fördjupad granskning har genomförts rörande förbundets IT- och 
informationssäkerhet. Granskningen har avrapporterats i särskild rapport.  
 
  
Stockholm den 18 februari 2020 
 
  
 
Johan Perols    
Certifierad kommunal revisor 
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hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik.” 

FN, Generalförsamlingen, A/RES/70/1 § 53
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Vaxholm 2040; 

en attraktiv levande skärgårdstad, där resurser används hållbart och effektivt. Invånare och 
verksamhetsutövare har en trygg och säker miljö med tillgänglighet till samhällsservice. Genom 
engagemang skapas en livskraftig stad som kan förbättra livskvaliteten för medborgarna.

Framåt för ett hållbart Vaxholm
Vaxholm är en liten ort i en stor värld men vi påverkar och påverkas av vår omgivning. Därför är det 
glädjande att få presentera årets hållbarhetsredovisning där Vaxholms stads arbete för att uppnå de 
17 globala hållbarhetsmålen redovisas. Jag hoppas att redovisningen ska bidra till inspiration, 
utmaning och stolthet för oss som bor i staden och utanför. 

Jag vill särskilt lyfta fram den medborgardialog som vi inledde 2019 kring vilken stad vi vill ha 
framåt. Med sikte på 2040 har vaxholmare fått svara på enkät, delta i workshops och ö-möten för 
att beskriva hur var och en ser på vår gemensamma stad framåt. Över 1000 personer svarade på 
enkäten vilket visar ett stort intresse för utvecklingen framåt. Många upplever vår miljö och 
omgivning som värdefull och unik och vill att staden utvecklas med omsorg och i samspel med 
naturen. Alla svar utgör nu grund för det fortsatta arbetet i att formulera en översiktsplan för 
Vaxholm 2040 och en ny hållbarhetsstrategi. 

Vi är en liten stad som åstadkommer mycket. Förutom att vi inlett arbetet med ny översiktsplan och 
hållbarhetsstrategi har vi bland annat deltagit i FN:s projekt Glokala Sverige för att stärka vår 
kunskap och utbyta erfarenheter kring de globala målen. Vi har rankats som den näst tryggaste 
staden i hela landet och vi har fortsatt utveckla arbetet för en tryggare stad för alla. Vi jobbar för att 
stärka den sociala hållbarheten och har bland annat öppnat fritidsverksamheten på Storstugan igen. 
När det gäller det ekologiska hållbarhetsperspektivet så har parker rustats, energisparåtgärder 
genom bland annat utbyte till LED-belysning fortsatt och måltidsenheten överträffar sina mål när 
det gäller klimatsmarta måltider till våra barn och unga. 

Till sist vill jag nämna det tredje perspektivet, den ekonomiska hållbarheten Här vill jag särskilt lyfta 
fram vårt arbete med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Bland annat sker det 
med hjälp av Vaxholms stads jobbcoach och arbetsmarknadskoordinator som guidar personer, som 
står långt ifrån arbetsmarknaden, till jobb och praktikplatser. 
Jag är stolt över det arbete vi gör och vill tacka alla politiker, förvaltning och invånare för att vi alla 
bidrar med olika pusselbitar för ett hållbart Vaxholm och en hållbarare värld. 
Mycket god läsning

Malin Forsbrand
Kommunstyrelsens ordförande (C)
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1. Inledning

Detta är Vaxholms stads hållbarhetsredovisning. Vårt hållbarhetsarbete är under ständig 
utveckling och vi arbetar hela tiden med förbättringar som skall leda till att stärka människors 
möjlighet att göra mer hållbara val. För att nå målen krävs en omställning av staden, samtidigt 
som människors beteende behöver förändras. Vi har valt att göra redovisningen så enkel som 
möjligt för att våra medborgare och andra intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi 
arbetar. 

1.1 Varför hållbarhetsredovisa?  
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har 
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt 
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska 
kunna ta del av vad som genomförts, vad som prioriteras och vilka utmaningar vi står inför i arbetet 
med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en 
hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför 
ingen tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.  

Vaxholms stad är en politiskt styrd verksamhet utifrån kommunens valda politiska majoritet. 
Offentlig sektor lyder under kommunallagen och ska därmed följa politiska beslut såväl nationellt 
som regionalt. I den nationella handlingsplan för arbetet med FN:s Agenda 2030 som beslutades 
2018 framgår att Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av agendan för hållbar 
utveckling och att kommunerna har en viktig roll i det genomförandet. Utmaningarna i 
hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna är oftast lokala. 

Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt. 
Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och 
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en 
viktig part i genomförandet inom bland annat 
omsorg, skola och samhällsplanering.

Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 
2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt 
beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en 
hållbarhetsstrategi ska tas fram under 2020. Den ska 
ange riktningen och vilka strategiska åtgärder som 
ska prioriteras fram till 2030, baserat på agendans 
mål och delmål.

Våra nuvarande lokala styrdokument inom ekologisk 
och social hållbarhet; Miljöprogram för Vaxholm 
2014-2020 (antagen 2014-02-10) och Vaxholms 
strategi för social hållbarhet 2014- 2020 (antagen 
2014) anger prioritering och riktning för stadens 
hållbarhetsarbete fram till och med år 2020. 

Figur 1 Begreppet hållbarhet består av tre dimensioner 
och alla är en förutsättning för att uppnå ett hållbart 
samhälle
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1.2 Det här är Vaxholm
- Vaxholm ligger tre mil från Stockholm och här bor det cirka 12 000 personer fördelat på 57 

öar.
- Vaxholm har en strandlinje som är mer än 21 mil lång, runt öar och fastland.
- Av kommunens totala landareal består mer än 50 % av skyddad natur. 
- I det senaste valet röstade 92,7 % av stadens befolkning
- 19 % uppskattar sin hälsa som dålig (länet 25 %) och 49 % har övervikt eller fetma (länet 

45,3 %).
- Alkoholkonsumtionen ligger högre än länssnittet, 4 % röker dagligen och 66 % motionerar 

1-2 tim/vecka.
- Tilliten till sitt bostadsområde är bland de högsta i landet (96 %), en fjärdedel klassas som 

låginkomsttagare och 4 % är arbetssökande. 
- Kommunen är stadens största arbetsgivare med 868 medarbetare med tillsvidare- eller 

visstidsanställning, 24 % av dessa är män och 71 % av Vaxholms stads chefer är kvinnor. 
- Kommunorganisationen består av fyra förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret som är en 
stödresurs till alla förvaltningar.

- Vaxholms stad har ett minoritetsstyre bestående av centerpartiet, socialdemokraterna och 
liberalerna. 

Foto: Vaxholms stad
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2. Hållbarhetsåret 2019

2019 i korthet
 Medborgardialoger med över tusen deltagare kring Vaxholm idag och hur Vaxholm ska 

utvecklas hållbart fram till år 2040 har genomförts. Detta som ett led i arbetet med 
framtagandet av en hållbarhetsstrategi och en ny översiktsplan.  

 Ökad kunskap och kännedom om Agenda 2030 genom deltagande i det nationella projektet 
Glokala Sverige med syfte att utbilda, engagera och ytterligare stärka upp arbetet för att 
uppnå de globala hållbarhetsmålen. Målen har även implementeras i mål och budget samt i 
kommunens verksamhetsstyrning.

 Under året har webbsidor på www.vaxholm.se  om hållbar livsstil tagits fram, där invånare 
kan inspireras till att bidra till ett hållbart Vaxholm. Teman är resor, bostad, konsumtion, 
mat, fritid, arbete och utbildning samt trädgård och vatten.

 Arbete för att behålla den biologiska mångfalden har fortsatt genom bland annat en 
fältinventering av pollinatörer, åtgärder för att begränsa spridningen av invasiva arter samt 
riktlinjer för skogsförvaltning. 

 En dagvattenstrategi har tagits fram och antagits. Den beskriver hur dagvatten från vägar 
och hårdgjorda ytor ska hanteras så att vattnets innehåll av föroreningar inte ska leda till en 
försämring av vattenkvalitén. 

 Vaxholm är tryggast i länet och den näst tryggaste kommunen i landet. Nära samverkan 
med polis, ett samordnat trygghets- och säkerhetsarbete, trygga skolmiljöer och ett 
strukturerat arbete med föräldrastöd och drogförebyggande arbete kan vara bidragande 
faktorer till de goda resultaten.

 Många barn i Vaxholm är idrottsaktiva och det är ett 
jämställt idrottande. Arbete mot en mer hållbar idrott 
och för att Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet; 
spontant, i skolan och i hållbara idrotts- och 
motionsanläggningar har bedrivits framgångsrikt. 
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2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete
Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett 
kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i 
hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag 
för att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och 
ansvarar för hållbarhetsredovisningen.  

Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter 
ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra 
betydelsefulla intressenter är myndigheter, näringsliv och våra politiska beslutsfattare. Under året 
har medborgarna fått göra sin röst hörd i medborgardialoger. 

Arbetet med Hållbarhetsstrategi 2021-2030
Hållbarhetsenheten driver arbetet med att under 2019-2020 ta fram ett styrdokument som visar 
riktning och strategiska åtgärder för det framtida hållbarhetsarbetet. Strategin skall beskriva vilka 
av de globala målen och delmålen som är relevanta för Vaxholms stad. Den ska visa riktningen och 
vara verktyg för att planera och prioritera arbetet med ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet i 
kommunens verksamheter och i hela kommunen. Målet är att strategin antas i slutet av 2020.

Projektet Glokala Sverige 2019-2020
Vaxholm har, som en av 90 kommuner och regioner, deltagit i det nationella 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. Utbildning 
för tjänstepersoner och kommunikationsinsatser har genomförts kopplat till projektet under året 
för att öka kunskapen om Agenda 2030. 

Agenda 2030 i stadens mål och resultatstyrning
Under året har Agenda 2030 integrerats i stadens mål och resultatstyrning i Stratsys genom att 
länka nämndernas mål och indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att följa upp och 
synliggöra stadens hållbarhetsarbete, möjliggöra för en kvalitativ nulägesanalys av området, lägga 
till nya relevanta nyckeltal att följa över tid samt möjliggöra för stadens medarbetare att identifiera 
gemensamma prioriteringar och åtgärder inom hållbarhetsområdet. På sikt kommer det att 
underlätta prioritering av strategiska åtgärder samt årlig resultatuppföljning kopplat till 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030.

Vaxholmarnas tankar om Vaxholm 2040  
Under våren 2019 fick boende och verksamma i Vaxholm möjlighet 
att ge sin syn på Vaxholm idag och hur Vaxholm ska utvecklas fram 
till år 2040. Detta som ett led i arbetet med framtagandet av 
hållbarhetsstrategin och en ny översiktsplan.  Drygt 1 000 personer, 
med god spridning på ålder och kön, svarade på en webbenkät om 
Agenda 2030, kommunen och dess framtid. Det som framfördes var bland annat:

Kommunikationer och transporter, inom 
kommunen, och mellan kommunen och Stockholm, 
Täby och Arninge framkom som mycket angelägna. 
Flera ansåg att ett sätt att minska transportbehovet 

554



9 av 32

är att gynna det småskaliga i Vaxholm, både när det gäller serviceutbud och näringsliv.  
Deltagarna upplevde Vaxholms miljö och omgivning som värdefull och unik. Bevarande av 
grönområden utöver Bogesundslandets upplevdes av många deltagare som positivt. Ett stort antal 

uttryckte att utvecklingen med framtida bebyggelse 
ska ske med omsorg och i samspel med den 
befintliga bebyggelsen och naturen. Samtidigt 

efterfrågades att det säkerställs att infrastrukturen hinner med och anpassas. 

Viktiga aspekter var bland annat förorening av vatten, bevarande av biologisk mångfald, 
övergödning, nedskräpning och bevarande av naturområden. 

Fler hyresrätter, billiga bostäder och bättre serviceutbud efterfrågades, samt boende för seniorer 
och äldre. Detta menar man skulle motverka ökade klyftor och underlätta för yngre att bo kvar i 
Vaxholm, vilket skulle gynna kommunens ekonomi och motverka demografiska svårigheter. Flera i 
åldersgrupperna över 50 år efterfrågade ökad dialog, fler sätt att påverka politiken och utöka 
transparensen. Bland skolelever är det framförallt en önskan om sim- och sportanläggningar samt 
fler fritidsaktiviteter och butiker som påtalats. 

Åsikterna om kommunens värden och framtid återspeglades i hur deltagarna anser att kommunen 
ska prioritera i arbetet med Agenda 2030. Flest invånare anser att miljö, hälsa och utbildning har 
högsta prioritet. Även hållbara samhällen värderades högt. 

Detta mönster följdes till viss del i hur deltagarna ansåg att de själva kunde göra skillnad inom 
hållbarhet. Där blev konsumtions- och miljörelaterade vanor högst prioriterade, tätt följt av hälsa. 

Fig. 3 Staplar som visar vilka globala mål som svaranden i enkäten anser att staden skall prioritera.

2.2 Var står vi idag?

Figur 2 citat från medborgardialogen
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Aktuell hållbarhets kommunranking
I årets Aktuell hållbarhets kommunrankning placerade sig Vaxholm på plats 83, vilket är en 
försämring mot förra årets placering 51. Undersökningen mäter varje år kommunernas miljöarbete 
med ett antal frågor och nyckeltal. En del frågor återkommer men det finns alltid nya frågor, så 
resultaten är inte direkt jämförbara mellan åren. Det är ett sätt att visa bredden i kommunernas 
miljöarbete. 

Rankningen 2019 baserades på en enkät med 31 frågor. Uppgifter hämtas också från Boverkets 
miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät, deltagande i svenskt vatten hållbarhetsindex 
samt uppgifter från Livsmedelsverket. Nyckeltal hämtas också från Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA). Det ger en sammanvägd poäng som jämförs med alla andra kommuner i 
landet. 
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Placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking 
Ju lägre siffra desto bättre placering

Fig. 4 Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, Vaxholms resultat

Miljö- och hållbarhetsarbetet behöver ständigt förbättrat, nya strategier, samarbeten och 
skärpningar av ambitioner. Vaxholms förbättringsområden ligger främst inom klimatområdet med 
att sätta mål och vidta åtgärder inom klimatpåverkande sektorer som transporter, avfall och 
minskad plastanvändning. Ett ökat samarbete med näringslivet är också angeläget i jämförelse med 
andra kommuner. Ett medvetet arbete med upphandling och inköp kan utvecklas mera för att styra 
mot en hållbar konsumtion.  
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3. Social hållbarhet

Följande globala mål kan kopplas till arbetet med social hållbarhet i kommunen

 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 10. Minskad ojämlikhet
 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Strategin för social hållbarhet 2015–2020 beskriver hur arbetet ska prioriteras. Vaxholms 
fokusområden enligt strategin är; en trygg miljö, drogförebyggande arbetet, föräldraskapsstöd och 
hälsofrämjande förutsättningar. Det är ett långsiktigt arbete som genomförs och följs upp inom 
olika delar av kommunorganisationen. De globala målen kommer successivt att vara mera styrande 
för arbetet med social hållbarhet och strategin ska efter 2020 ersättas med en hållbarhetsstrategi.   

3.1 Ett tryggt Vaxholm

Vaxholm näst tryggast i landet
Vaxholms stad är en säker och trygg plats att leva och vistas på. Den upplevda tryggheten är fortsatt 
hög bland medborgarna och i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2019 placerades Vaxholm 
högst i länet och näst högst i landet. Jämförelserna baseras på nyckeltal för personskador, 
utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. Där de flesta 
parametrar gått ned förutom antalet utvecklade bränder. Antalet anmälda brott i Vaxholm är 
fortsatt lågt. Andelen inbrott i bostad, cykelstölder och antalet stöld ur fordon ökade något medan 
antalet bilstölder minskade. Ytterst få våldsbrott begicks medan antalet fickstölder ökade något i 
jämförelse med tidigare år.

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 om arbete för minskad brottslighet och ökad 
trygghet i kommunen. Det nya 
medborgarlöftet sträcker sig fram till år 2022 
och lyfter fortsatt arbete med en synlig polis 
och en upplevd trygg miljö baserat bland 
annat på medborgarnas efterfrågan i utförd 
trygghetsmätning år 2018. Under året har 
arbete skett genom ökad närvaro vid större 
offentliga tillställningar, grannsamverkan 
samt drogförebyggande arbete med fokus på 
barn och unga genom till exempel metoden 
Linköpingsmodellen och via föräldramöten. 
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Figur 5 citat från medborgardialogen

Samordnat trygghets och säkerhetsarbete
En övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp har startats och samordnas av hållbarhetschef. 
Gruppen som består av polis, fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, social och larmassistans 
träffas kontinuerligt för att stämma av den gemensamma lägesbilden och lyfta eventuella 
orosmoment för åtgärder. Det har exempelvis lyfts brottsanmälan, skadegörelse på Campus och oro 
på Kronängsskolan.

Trygghetsindex och legitimerade förskollärare och lärare
För att säkra en kunskaps- och hälsofrämjande miljö samt hållbar utveckling för Vaxholms invånare 
är viktiga framgångsfaktorer trygghet och utbildade och behöriga förskollärare och lärare. 
Tryggheten på förskola och skola mäts genom ett Trygghetsindex vilket bygger på brukarenkäter 
bland elever och föräldrar till barn i förskolan och grundskolan upplever tryggheten i förskola/skola. 
Vaxholm har höga siffror då det kommer till upplevd trygghet, både hos elever och hos föräldrar.

Vaxholms stad har för första gången gått förbi 
Stockholms län avseende heltidsanställda 
förskolelärare med legitimation. Utfallet visar en 
ökning till totalt 31% i Vaxholm och 30% i 
Stockholms län. Det är emellertid lägre än riket 
generellt som ligger på 43%. Bland lärarna så har 
73,5% lärarlegitimation och är behöriga i minst ett 
ämne. Det är högre än Stockholms län som totalt 
ligger på 69,7% och riket på 70,5 %.  

3.2 Förebygga droganvändning 

Fortsatt fokus på att minska andelen unga som brukar droger 
Ungdomsstödet har fortsatt arbetet med tobaksprevention för alla i årskurs sex, antilangning med 
Polisen inför Valborg, information på föräldramöten samt infoutskick till unga vuxna. Nattvandring 
har skett vid åtta tillfällen med föräldrar till elever på Kronängsskolan för ökad vuxennärvaro på 
stan då många unga har befunnit sig ute under de varma månaderna. Arbetet med att ta fram en 
handlingsplan vid drogupptäckt har påbörjats och skall spridas till samtliga verksamheter som 
arbetar med unga under 2020.

Andelen i årskurs nio som anger att de inte dricker alkohol ökar stadigt och ligger 2019 på 68% av 
pojkarna och 64% av flickorna. Även tobaksbruket går ner en aning och i årskurs nio anger 12% att 
de någon gång testat droger, det är en liten ökning från 9% år 2018. 
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Fig. 6 Utveckling av andelen elever som svarar ”Dricker ej alkohol” 2008–2019 i Stockholms-/Vaxholmsenkäten

Utökat stöd vid missbruksproblematik
Staden erbjuder nu personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller socialpsykiatrisk 
funktionsnedsättning aktiv hjälp i träningslägenheter för att hjälpa individerna till en ökad 
självständighet och bättre livskvalitet. Insatserna förväntas minska behovet av placering på HVB-
hem.

Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och kontroll av receptfria läkemedel
SRMH, (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor) genomför tillsyn och kontroll enligt 
alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Krogpersonal har 
under året erbjudits utbildning i ansvarsfull alkoholservering och 36 tillsynsbesök på 
serveringsställen har genomförts (Vaxholm har 35 objekt med serveringstillstånd). Inre tillsyn, som 
innebär kontroll av uppgifter hos Skatteverket och Polisen har genomförts av samtliga 
tillståndsinnehavare under året. Enligt den nya tobakslagen som trädde i kraft 2019 krävs det nu 
tillståndsplikt för att sälja tobak samt att de rökfria miljöerna i samhället har utökats. Det har 
medfört att antal objekt som säljer tobak i Vaxholm har minskat med hälften det senaste året. Åtta 
tillsynsbesök har gjorts på objekt som säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel (Vaxholm har 9 
objekt). Tillsynsmyndighetens bedömning är att de tillståndspliktiga verksamheterna sköter sig väl.

3.3 Öka hälsa och välbefinnande

Ny enhet för barn och unga
Under året fick utbildningsförvaltningen en ny enhet på plats, samverkan och stöd. Två av 
socialtjänstens tidigare verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, har 
slagits samman med utbildningsförvaltningens barn- och elevstöd. Även ungdomsverksamheten 
(tidigare fritidsgården) ingår i enheten. Enhetens uppdrag är bland annat att genom samverkan och 
stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i arbete med att stärka skolnärvaro och 
kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd.
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Förbättrat arbete med demens 
Hemtjänsten i egen regi samt dagverksamheten på Kanonen har blivit stjärnmärkt, vilket innebär att 
samtliga medarbetare har utbildats enligt en modell Svenskt demenscentrum tagit fram. 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om kognitiva sjukdomar samt ger verktyg för 
medarbetarna att arbeta personcentrerat. 

Föräldrar är viktiga
Stadens arbete med föräldrastöd vilar på den nationella strategin för utvecklat föräldrastöd (2018). 
Under det gånga året har fortsatt samordning och samverkan inom arbetet med föräldrastöd skett 
inom nätverket familjecentrum (staden tillsammans med Vaxholms församling samt 
barnavårdscentralen familjeläkarna). Antalet föräldrar som deltar i familjecentrums föräldrastöd är 
fortsatt mycket hög. Två kostnadsfria föräldraföreläsningar har ägt rum under året med Nina Rung, 
kriminolog och jämställdhetsexpert samt Martin Forster, forskare på barns självkänsla, med över 
200 personer anmälda per kväll.
Ett ökat fokus har under året legat på att bättre nå barn och föräldrar i de yngre åldersgrupperna.  
Nära samarbete med förskolorna och rektorerna har gett resultat och lett till ett ökat behov av stöd 
vilket har kunnat tillgodoses genom att erbjuda tider för samtal inom en vecka.

Våldsprevention
Våld är aldrig OK – hette informationskampanjen om våld i nära relationer som Vaxholms stad 
presenterade bland annat på stadens busshållplatser. Våld syns inte alltid på ytan och kampanjen 
visar att det finns hjälp att få, både för den som är utsatt och för den som utsätter någon för våld. 
Kampanjen finansierades av medel från Socialstyrelsen och ledde inte till nämnvärd ökning av 
ärenden in via jourtelefon.
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3.4 En meningsfull fritid

Fritidsgården öppnas igen
Under vårterminen startade fritidsgården igen efter att ha legat vilande under en tvåårsperiod.
Verksamheten har haft 713 unga besökare, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Utöver 
verksamhetens ordinarie öppettider erbjöds drogfritt valborgsfirande och efterfest för de elever i 
årskurs nio som hade haft avslutningsmiddag inför sommarlovet. Den drogfria 
skolavslutningsfestivalen FEAST 19 för åk 4–9 noterade besöksrekord med 414 besökare. Under 
påsk- sommar-, höst- och jullovet erbjöds kostnadsfria lovaktiviteter för stadens barn och 
ungdomar. Majoriteten av aktiviteterna var fullbokade och uppskattade.

Fysisk aktivitet och skärmtid årskurs 2, 5 och 8
Enligt stadens brukarenkät var elevers fysiska aktivitet hög även 2019. Det är få elever som inte är 
aktiva på idrottslektionerna i skolan för alla årskurser. Vidare så har en stor andel elever (70%) 
tränat/motionerat 3–4 ggr eller 5 ggr och fler den senaste veckan då mätningen gjordes. En 
majoritet av eleverna är med i någon förening eller klubb på fritiden. Vad gäller skärmtid under 
vardagar hemma så har det skett en ökning av timmar för årskurs 2. För skärmtid på helgerna har 
det ökat för alla åldrar men framför allt för årskurs 2 och 8. Pojkar ligger något högre än flickor.

Fler i rörelse
Många barn i Vaxholm är aktiva i förening och det är ett jämställt idrottande. Arbetet med stadens 
idrottsstrategi Vaxholm i rörelse fortskrider. Nära samverkan med Stockholms idrottsförbund har 
skett och flera insatser har genomförts tillsammans med idrottsföreningarna, bland annat en 
frukostföreläsning, en nätverksträff och en prova på sportdag under höstlovet, samtliga med god 
uppslutning.

Uppskattade kulturaktiviteter
Både utlåning och besök på biblioteket har ökat i jämförelse med förra året. Många aktiviteter har 
genomförts såsom; utställningar, kulturcafé, författarbesök och öppen bokcirkel. Under året köptes 
en eldriven lådcykel in vilket ger biblioteket möjlighet att utvidga den uppsökande verksamheten 
och bli ännu mer synliga där invånare är. Årets kulturnatt blev återigen ett uppskattat arrangemang 
som på nytt gav publikrekord. Kulturbidrag har delats ut och i samband med kulturnatten 
uppmärksammades årets kulturstipendiater.

3.5 Värdegrund och ledarskap

Vaxholm stad har under 2019 tagit fram en värdegrund 
som ska gälla som en kompass för hela Vaxholms stad i 
både interna och externa möten och samarbeten. Detta 
arbete har bedrivits med stor delaktighet från samtliga arbetsplatser i kommunen. Vaxholm stads 
gemensamma värdeord är samspel, engagemang och respekt. Centrala rutiner ses över med målet 
att tydliggöra värdegrunden i Vaxholm stad. Under 2019 har också arbetet med Vaxholms stads 
ledarskapsidé påbörjats, där förutsättningarna för ett hållbart ledarskap i kommunen ses över. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2020.
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4. Ekologisk hållbarhet

Följande globala mål kan kopplas till arbetet med ekologisk hållbarhet i kommunen.
 

 7. Hållbar energi för alla
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Miljöprogrammet för Vaxholm 2014–2020 är framtaget med utgångspunkt från de svenska 
miljökvalitetsmålen. Programmet beskriver strategiska åtgärder inom fem fokusområden: 

- var miljösmart i vardagen
- förbättra vattenkvalitén i Östersjön
- minska klimatpåverkan
- säkra biologisk mångfald
- klimatanpassa

Arbetet med miljöprogrammet är ett långsiktigt arbete som genomförs och följs upp inom olika 
delar av kommunorganisationen. De globala målen kommer successivt att vara mera styrande för 
arbetet med ekologisk hållbarhet och miljöprogrammet ska efter 2020 ersättas med en 
hållbarhetsstrategi.   

4.1 Minska klimatpåverkan
Vaxholm är en del av Stockholmsregionen och 
en gemensam utmaning är att minska 
klimatpåverkan från transportsektorn och 
från konsumtionen. Regionen har tagit fram 
en färdplan 2050 som visar vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att vi ska nå målen om 
klimatneutralitet.
 
Trafikförvaltningen och Trafikverket 
Färjerederiet har tydliga mål om att bli 
klimatneutrala vilket innebär att 
kollektivtrafiken och vägfärjorna ställer om till 
förnybara bränslen. 

Bild  Både hemtjänsten och biblioteket använder 
regelbundet cykel i tjänsten
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Hållbart resande 
För att underlätta för bilägare som äger eller tänker skaffa elbil planeras för flera laddstolpar på 
strategiska platser. En ansökan om bidrag från klimatklivet har lämnats in under 2019 för fyra nya 
laddplatser. Den eldrivna färjan har under sommarhalvåret transporterat 51 214 besökare fram och 
tillbaka till Kastellet.  

Företagen har i en enkät tillfrågats om hur de ser på att en del av Hamngatan blir gågata under 
sommarperioden. De flesta är positiva och ser att stadskärnan lever upp när det finns en bilfri zon, 
flera besökare promenerar över hela gatan och det bidrar till mer liv och rörelse. 

Inom den kommunala verksamheten är minskad bilåkning och omställning till förnybara bränslen en 
fortsatt en viktig fråga. Fordon som ska ersättas byts ut till hybrid eller elbilar. Det finns cyklar med 
och utan el som ett alternativ. Det totala antalet resor eller körda mil med bil har minskat något 
under 2019. Både hemtjänsten och biblioteket använder cykel i tjänsten.
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Fig. 7 Biltransporter inom kommunorganisationen

Energi- och klimatrådgivningen 
Energi- och klimatrådgivningstjänsten (EKR) i Vaxholm delas med Österåkers kommun och 
finansieras av Energimyndigheten. Fortsatt fokus har legat på information och rådgivning om 
solenergi under 2019, vilket är ett specifikt uppdrag från Energimyndigheten. Intresset för laddning 
till el-/ laddhybridbilar ökar påtagligt och en gemensam informationskväll om fixa laddplats 
arrangerades i Österåker.  
 
EKR uppmärksammade earth hour i samarbete med måltidsenheten, deltog med tipspromenad vid 
Överbydagen på Resarö, arrangerade en tipspromenad i samband med trafikantveckan och skrev 
om energismarta tips inför julen på stadens hemsida. Två skolklasser och allmänheten testade sin 
klimatpåverkan från olika livstilsval med hjälp av ”klimatvågen”.
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Närvaron i stadens kommunikationskanaler har ökat under året med nyheter, artiklar och 
inbjudningar. Inflödet av frågor via e-post och telefon fortsätter att öka, främst om solel och 
laddplatser, men även uppvärmning/värmesystem och elfrågor är stadigt återkommande ämnen. 

4.2 Avfall

Hushållens avfall
Roslagsvatten AB ansvarar på uppdrag av kommunen för avfallsverksamheten. I 
renhållningsordningen och avfallsplanen beskrivs vilka mål som ska nås och hur verksamheten ska 
utvecklas. Under året har arbete påbörjats med att ta fram en ny avfallsplan som ska gälla för åren 
2021–2030. Avfallsmängderna från hushållen har minskat och andelen matavfall har ökat med cirka 
4 procent. Det är ett resultat av att hushållen sorterar bättre och att mera material kan gå till 
återvinning eller för att framställa biogas. Från och med 2021 införs regler i Sverige för 
fastighetsnära insamling av förpackningar. Samråd och planering för att genomföra förändringarna 
har påbörjats under året. 

 

Skräp och skrot
I projektet rena botten har dykare, utan 
ersättning, rensat havsbottnarna på flera platser i 
kommunen. I år har ca fem ton skrot och skräp 
plockats upp från utvalda områden. Det kan vara 
allt från gamla däck till båtmotorer och 
kundvagnar. Strandnära områden på Överby, i 
gästhamnen och Norrhamnen har rensats. 
Ungdomar från skola och föreningsliv 
har, inom ramen för kampanjen städa Sverige, 
varit med och plockat skräp, framförallt i 
kommunens friluftsområden. 
Stiftelsen Håll Sverige rent tar varje år fram ett 
kommunindex som är en sammanvägd 
bedömning av kommunernas arbete med 
nedskräpning. Vaxholm hamnar på plats 16 i 
landet, jämfört med plats 41 år 2018.

4.3 Energi
Det regionala energikontoret på StorSthlm genomför utredningar och bjuder in till olika aktiviteter 
och projekt inom energi och klimatområdet. Under året har Vaxholms stad gått med i projektet 
eleffektiv kommun som syftar till att öka kunskaperna om effektbristen i elnätet lokalt och 
regionalt.
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Arbetet med att ta fram en aktuell energiplan för 2021–2030 har påbörjats enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen.  Planen ska beskriva produktion och användning av el, värme och förnybart 
bränsle till transporter.

Energianvändningen i kommunens verksamheter
För kommunens verksamheter finns tillgång fjärrvärme som är 98 % fossilfri och miljömärkt el. 
Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler är något lägre per kvadratmeter än 
föregående år, men totalt för hela beståndet, är energianvändningen 4 % högre än föregående år. 
Ökningen beror på att lokalyta har tillkommit under året. Arbete med att installera i energieffektiva 
belysningsarmaturer i stadens lokalbestånd har fortsatt. Utbytet av gatubelysning till energieffektiv 
LED-belysning sker kontinuerligt.  Beslut togs om att kommunen ska ta undersöka förutsättningarna 
för solcellsinvesteringar. 

4.4 Måltider
Måltidsenheten ansvarar för tillagning av måltider till skola och förskola i kommunen. Medvetna 
livmedelsinköp görs utifrån den prioriterade listan på hållbara livsmedel, framtagen av enhetens 
hållbarhetssamordnare. 

Av den totala inköpsvolymen till skola och förskola var 35% av varorna ekologiska, jämfört med 
målet på 42%. En orsak till att målet inte är uppfyllt är stor efterfrågan på ekologiska livsmedel. I 
början av året gick mjölk- och grönsaksleverantören i konkurs vilket också förändrade utbudet av 
ekologiska livsmedel. Då tillgången på ekologiska livsmedel har varit begränsad har måltidsenheten 
följt Jordbruksverket och Livsmedelsverkets uppmaning till alla offentliga kök att stödja den 
inhemska livsmedelsproduktionen genom att köpa svenska råvaror. Hela 91% av inköpt köttråvara 
under året hade svenskt ursprung. 

Måltidsenheten tar också fram ett mått på matens klimatpåverkan. Det är en beräkning av de olika 
ingrediensernas klimatbelastning, koldioxidekvivalenter. Satt i relation till förra årets resultat och i 
jämförelse med drygt 100 kommuners så ligger Vaxholms stad bra till. Det är resultatet av ett 
medvetet arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan från inköpen av livsmedel. Det finns 
också ett tydligt arbete med att följa upp och minska matsvinnet från både köket och tallriken. 

4.5 Vatten, avlopp och dagvatten
Roslagsvatten AB ansvarar på uppdrag av kommunen för distribution av vatten och hantering av 
dagvatten och avlopp inom verksamhetsområdet i Vaxholms stad. Vaxholms dricksvatten köps in 
från Norrvatten och under 2019 levererades 911 000 kubikmeter eller 165 liter per person. 

En väsentlig miljöpåverkan från avloppsreningen är när det bräddar från ledningsnät och 
pumpstationer. Roslagsvatten arbetar med att förebygga risken för bräddning genom att förhindra 
att dagvatten läcker in i systemet samt att förbättra styrning  och övervakning av pumpstationerna. 
Aktualisering av VA-planen pågår för att förtydliga för invånarna var och när utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp kommer att ske.

Reningen vid Blynäs reningsverk har fungerat bra under året och villkoren i miljötillståndet har 
klarats. De mindre reningsverken har drabbats av driftstörningar under delar av året, vilket har 
medfört att riktvärden för utsläpp av renat vatten har överskridits på Kullön och Karlsudd. Under 
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året rötades och avvattnades 350 ton slam som efter behandling har använts för sluttäckning av 
Viks deponi i Vingåker. Biogas som uppkommer vid rötning används till uppvärmning av lokalerna. 
Reningsverken och alla pumpstationerna drivs med förnybar el.

Nederbörd som rinner över en hårdgjord yta blir till dagvatten. På sin väg mot havet fångas 
föroreningar och näringsämnen upp från atmosfär, väg-, fasad- och takbeläggningar. Vattnet 
innehåller också mikroplaster och partiklar från nedskräpning och slitaget av däck. Dagvattenrening 
kan bidra till att skapa attraktiva och funktionella vattenmiljöer. Ett exempel på det är Eriksömaren 
som invigdes under året. En dagvattenstrategi har tagits fram i samarbete med Roslagsvatten. Den 
har antagits i kommunfullmäktige och är nu ett viktigt styrdokument för vägledning i det fortsatta 
arbetet med dagvattenhanteringen. 

I centrala Vaxholms finns ett behov av att förbättra dagvattenhanteringen och i samarbete med 
Roslagsvatten har utredning av området kring Johannesbergsparken prioriterats under året. 

4.6 Hav och marina resurser
Miljökvalitetsnormen, 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 ekologisk 
status. 

En fiskinventering i Siviken har slutförts. Resultatet visar att viken har ett skyddsvärde som lek-, 
uppväxt- och födosöksområde för flera fiskarter och att det finns motiv för att instifta fiskeförbud 
under rovfiskens lektid.

4.7 Ekosystem och biologisk mångfald 
Förlusten av den biologiska mångfalden är det allvarligast hotet mot den ekologiska hållbarheten. 
Som en följd av mänsklig aktivitet utrotas arter och ekosystem i en onaturligt hög hastighet. Det är 
därför oerhört betydelsefullt att både bevara och förstärka den biologiska mångfalden i Vaxholms 
grönområden och parker. 

Under året har en inventering av insekter/pollinerare genomförts vid 63 platser på olika öar. Syftet 
var att få en jämförelse med tidigare resultat och att få fram en metod för att kunna följa upp 
utvecklingen av den biologiska mångfalden.

Figur 8 citat från medborgardialogen
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Vägkanter har liksom föregående år frösåtts 
med ängsblommor till glädje och nytta för 
fjärilar och bin samt för oss människor. 
Arbetet har påbörjats med att bekämpa 
invasiva arter som till exempel björnlokan och 
parkslide. En strategi ska tas fram för att 
beskriva hur arbetet ska fortsätta. 

Vaxholm stad äger cirka 300 hektar skog och ansvarar även för förvaltningen av enskilda träd på 
egna fastigheter. För att främja biologisk mångfald, rekreation och sociala värden krävs det att sko-
gen förvaltas på ett hållbart sätt. I början av förra året drabbades skogen hårt av stormen Alfrida. 
Stora resurser har lagts på såväl akuta som mer planerade åtgärder. 

Underhållet av våra skogar har varit eftersatt en längre tid. Riktlinjer för skogsförvaltning har tagits 
fram med syfte att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens 
trädklädda marker. Genomförda insatser är bland annat inventering av stadsnära träd samt 
avverkning av träd med sjukdomar. 

I Officersparken har en trädstig anlagts. Den som följer trädstigen genom parken kan ta del av dikter 
skrivna av svenska poeter på temat träd. Flera grönområden och parker har rustats upp med bland 
annat nya bänkar.
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4.8 Förskolornas och skolornas hållbarhetsarbete
Alla förskolor och skolor upp till årskurs sex arbetar enligt grön flagg, ett lärandeprogram med 
certifiering inom hållbar utveckling som den obundna, ideella stiftelsen Håll Sverige rent håller i. 
Grön flagg arbetar med teman för livsstil och hälsa, närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, 
konsumtion och kretslopp. 

Dagligen genomförs konkreta aktiviteter inom skola och förskola för att miljöanpassa verksamheten 
och sprida kunskap om ekologi och hållbarhet. Några exempel är: matsvinn ekologiskt klassrum 
med äggkläckning, sopsortering, energismart belysning, cykeldagen, östersjötema varje år med 
vattenprover och studier av djurliv (högstadiet), ekoprodukter och vegetariskt i cafeterian, och 
användning av återvunnet material i slöjd- och teknikämnen. 

Odling inom stadens pedagogiska verksamheter har fortsatt under 2019 med plantering av bland 
annat bärbuskar.

För att uppmärksamma problemen med nedskräpning och få barn och unga att förstå att de inte 
ska skräpa ned deltar skolor och förskolor i kampanjen Skäpplockardagarna som arrangeras av Håll 
Sverige rent. Femton verksamheter deltog i kampanjen under våren, med sammanlagt 1500 
deltagare, barn och vuxna. 

4.9 Tillsyn 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) ansvarar för tillsyn av miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Tillsynsmyndigheten genomför årligen tillsyn av enskilda 
avlopp i Vaxholm och bedömer att merparten av avloppen klarar nu gällande lagkrav.

Nämnden bidrar även med information och expertkunskap inom verksamhetsområdet, besvarar 
remisser samt deltar i kommunernas krishantering. Genom en målinriktad och effektiv tillsyn (som 
vid överträdelse leder till myndighetskrav) bidrar nämnden till en hållbar utveckling. 
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5. Ekonomisk hållbarhet

Följande globala mål kan kopplas till arbetet med ekonomisk hållbarhet i kommunen

   8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 10. Minskad ojämlikhet
  12. Hållbar konsumtion och produktion

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med ändliga resurser i dag så att även framtida 
generationer kan få sina behov tillgodosedda. Arbetet har fortsatt med att upprätthålla en 
kostnadseffektiv kommunal service så att skattepengar ger så stort värde som möjligt. En ekonomi i 
balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av verksamheterna. 
Staden är inte en vinstdrivande utan en värdeskapande organisation. En sund ekonomi är en viktig 
förutsättning för en hållbar framtid.

En god ekonomi skapar förutsättningar för hållbara investeringar. Ibland kan hållbara investeringar 
sänka kostnader på sikt men det finns också investeringar som skapar ett hållbart värde trots att det 
inte går att mäta i pengar. 

5.1 Hållbarhet i mål och budget
Mål- och resultatstyrning skapar fokus och är en utgångspunkt för prioriteringar och styr 
organisationens utveckling. Hållbarhetsperspektivet har blivit väl integrerat i stadens mål- och 
resultatstyrning under året. Kommunen prioriterar hållbarhetsperspektivet bland annat med riktade 
investeringssatsningar såsom energi- och klimatåtgärder på fastigheter och miljöbilsinköp.  

5.2 Upphandling och inköp
Att ta miljöhänsyn och social hänsyn vid inköp och upphandling bidrar staden till en hållbar utveck-
ling och till att nå lokala och nationella miljömål. Av stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår 
att miljöhänsyn och social hänsyn ska beaktas om upphandlingens art motiverar detta. Det är en 
fördel om miljökrav kan komma med tidigt i upphandlingsprocessen. Samarbetet mellan 
förvaltningarna har förbättrats under året samtidigt som upphandlingsenheten har utvecklat sina 
processer och arbetssätt. 

5.3 För våra företagare och besökare
Näringslivsfrukost anordnas regelbundet av kommunen där det informeras om aktuella händelser. 
Företagen har möjlighet att träffa tjänstemän och politiker och ställa frågor. Det ger också möjlighet 
till nätverkande företagen emellan. Vid ett tillfälle har företagen fått information om Agenda 2030 
och det pågående arbetet med hållbarhetsstrategin. Under året har även Energi- och 
klimatrådgivningen informerat om sin verksamhet. 
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Turistbyrån erbjuder broschyrer digitalt på webbsidan och minskar på så sätt på mängden upptryckt 
material. Besökare uppmuntras att åka kollektivt till Vaxholm, med båt eller buss. Det finns cyklar 
att hyra på turistbyrån och det presenteras också som ett alternativ för att ta sig till besöksmål. 

Det pågår ett aktivt arbete med att förlänga besökssäsongen och på så sätt skapa fler arbetstillfällen 
och en stabilare inkomst för företagen inom besöksnäringen. Staden ingår i samarbetet ”Stockholm 
Archipelago” där fokus ligger på att göra Stockholms skärgård till en hållbar året runt destination. 
Vaxholm hade god tillströmning av turister hela sommaren. Antalet gästnätter ökade och Kastellet 
slog rekord med drygt 61 700 besökare, vilket visar att arbetet med föreningen Destination 
Vaxholm och medverkan i skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago genom Visit Stockholm 
börjar ge resultat.

5.4 Minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd
Arbete med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd har skett under året. Den 
digitalisering (automatiserat beslutsstöd inom ekonomiskt bistånd) som är implementerad syftar till 
att öka socialtjänstens möjlighet att arbeta klientnära med högre kvalitet. Under året har antalet 
nyansökningar inom ekonomiskt bistånd ökat i förhållande till föregående år. Detta kan vara 
resultatet av en allmän avmattning i konjunkturen.

Stadens nyanställda jobbcoach har under året träffat drygt 80-tal personer som uppbär någon form 
av försörjningsstöd och som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa klienter fördelas 
på ungefär lika många av långtidsarbetslösa/unga/sjukskrivna och nyanlända. Jobbcoachen har 
även arbetat med rådgivning och med öppen mottagning i rådhuset en eftermiddag i veckan och 
kommit i kontakt med cirka 20 personer. Genom att matcha arbetssökandes profiler mot lämpliga 
arbetsgivare har det skapats förutsättningar för initiala anställningsintervjuer som ofta resulterat i 
olika former av anställningar, arbetspraktiker samt arbetsträningar. Övrigt fokus har varit att 
komma i kontakt med de lokala arbetsgivarna och erbjuda dem ett rekryteringsstöd. Samarbete har 
hittills initierats med 25 lokala arbetsgivare som haft ett rekryteringsbehov.
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Figur 9 citat från medborgardialogen

6. Framåtblick 2020

6.1 Politiska prioriteringar
Det politiska minoritetsstyret har tagit fram en vision och ett politiskt program som anger 
viljeriktning och prioriteringar för staden 2020–2022. Här lyfts några valda delar från programmet 
som visar på vad som prioriteras politiskt i den närmaste framtiden. Det ger en koppling mellan 
vision och vad som har definierats som utmaningar i hållbarhetsarbetet. 

 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. 

 Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet, fler ska ha 
möjlighet att arbeta i Vaxholm och vi ska erbjuda god omsorg och stimulerande 
verksamheter. Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga. 

 Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt och Vaxholm ska ligga i framkant i 
klimatarbetet och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen, maximalt 1.5 grads 
temperaturökning. 

 Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, 
bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak. 

 Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas. 

 Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första 
hand elfordon köpas in. 

 All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god 
miljö- och djuromsorg, vara klimatsmart och antibiotikafritt. Andelen matsvinn ska minska. 

 
 Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. 

 Det ska vara nära och enkelt att återvinna. 

 Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till 
och från Vaxholm. 

 Våra grönområden ska förädlas och bidra till 
biologisk mångfald.
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6.2 Hållbarhetsutmaningar framåt

Utmaningar på organisationsnivå
 Arbeta fram en hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska och 

ekonomiska dimensioner med strategiska åtgärder fram till 2030. 
• Implementera och koppla samman de för staden prioriterade globala målen med den 

ordinarie verksamheten.
• Integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så att det utgör en självklar del i 

planering, budget, beslut och genomförande.
 Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson och bolag har ett ansvar för att vi ska 

röra oss i riktning mot målen.
 Koppla hållbarhetsstrategin till Vaxholms översiktsplan.

Hållbarhetsutmaningar kopplat till de globala målen
Följande analys baseras på de utmaningar som pekats ut nationellt/regionalt och som 
verksamheterna har lyft i kommunens mål och budget, årsredovisning eller omvärldsbevakning. 
Dessa redovisas under respektive globalt mål;

 3. God hälsa och välbefinnande
I Vaxholm har vi generellt god självskattad hälsa i den vuxna befolkningen (81,1 %) och den har ökat 
sedan 2002 (75 %) i alla åldersgrupper utom i den yngsta, 16–29 år. Kvinnor rapporterar en sämre 
självskattad hälsa än män och ju lägre social position, desto sämre uppskattad hälsa. Kommunen 
har en växande äldre befolkning, 20,5% 65+ åringar, där förutsättningar för ett hälsosamt åldrande 
bör prioriteras. Våra verksamheter bör vara hälsofrämjande och vi bör fortsatt arbeta för goda 
levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, goda matvanor och minskat drogbruk för att säkerställa hälsa 
och välbefinnande samt minska samhällskostnader och mänskligt lidande. 

 4. God utbildning för alla
Vaxholms stad har goda resultat i grundskolan: 92,7% klarar kunskapskraven i alla ämnen (2a i 
landet), 97,2% är behöriga till gymnasiet (2a i landet) och 72,3% har uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år (7a i landet) och inom 4 år 81,9% (2a i landet). 
Trots dessa resultat står verksamheterna inför utmaningar att möta ökande krav på att främja, 
förebygga och organisera för en kognitivt mer tillgänglig och trygg lärmiljö så att alla barn och 
elever når sin kunskapsmässiga och personliga potential. Behöriga pedagoger på förskolan, 
grundskolan och i fritidshemmen liksom en god elevhälsa är nyckelfaktorer men också en utmaning.

 5. Jämställdhet
Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet men trots detta har män som grupp fortfarande 
mer makt och inflytande, äger mer och tjänar mer än kvinnor. Vaxholms stad behöver fortsätta 
arbetet med att lyfta könssegregerad statistik, utmana föreställningar om hur barn och vuxna 
förväntas vara, bryta könsskillnader i hälsa och i utbildningsresultat samt minimera våld både i det 
privata och i det offentliga rummet.
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 7. Hållbar energi för alla
Energieffektiviseringsarbetet i kommunens fastigheter prioriteras utifrån de fastigheter som 
använder mest energi och där en åtgärd ger bäst effekt. Investeringar i övervakning och styrning 
ökar möjligheterna att minska energianvändningen. Ökad dialog med verksamheter och brukare är 
en fortsatt prioriterad åtgärd för att påverka energianvändningen. Det finns ett behov av fortsatt 
utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta omställningen inom transportsektorn.  

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fortsatt fokus på att utveckla arbetstillfällen för alla grupper i kommunen, även dem som står långt 
ifrån arbetsmarknaden samt att öka andelen unga i jobb. Kommunen bör främja hållbar turism som 
skapar nya arbetstillfällen och gynnar lokal kultur och lokala produkter. Tydliggöra och efterleva 
kommunens värdegrund i samtliga verksamheter och arbeta för en inkluderande och trygg 
arbetsmiljö med hållbara medarbetare.  
    

 10. Minskad ojämlikhet
Vaxholm stad har goda möjligheter att motverka ojämlikhet av både barn och vuxna genom skola, 
omsorg och socialt stöd. Fullföljande av grundläggande utbildning, sysselsättning, bostads- och 
samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga områden för minskad ojämlikhet. 
Arbeta för ett tryggt och säkert mottagande samt en välfungerande integration av nyanlända.

 11. Hållbara städer och samhällen
Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga 
kvalitetsbegrepp. Det finns behov att planera för flera platser på särskilda boenden, samt lokaler för 
förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo 
kvar i kommunen. Tillsammans med Roslagsvatten förbättras återvinningscentralen samt 
möjligheterna till fastighetsnära insamling av förpackningar. Styrdokumentet riktlinjer för ett 
hållbart byggande  är vägledande vid ny- eller ombyggnation. Arbetet med klimatanpassning ska 
fortsätta med fokus på dagvattenhantering och dricksvatten. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion
Vid inköp av varor och tjänster bör vi ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar 
behöver 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. Måltidsenheten fortsätter sitt hållbarhetsarbete genom att minska matsvinn, 
öka andel inköpta ekologiska livsmedel, köpa närproducerat och laga mat från grunden.  

 13. Bekämpa klimatförändringarna
En stor utmaning lokalt, nationellt och globalt är skapa förutsättningar för ett klimatneutralt 
samhälle till 2045. I Vaxholm, liksom i andra pendlarkommuner, behöver biltrafiken minska till 
förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Samverkan regionalt är en förutsättning för att påverka 
aktörer som har ansvar för vägar och kollektivtrafik. Staden har en viktig roll att underlätta 
omställningen till förnybara bränslen inom buss, båt och färjetrafiken. Minskad plastanvändning ger 
positiva klimateffekter både i produktionen och i avfallsledet.
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Figur 10 Agenda 2030’s Globala mål 

 14. Hav och marina resurser
Dagvattenfrågan har blivit en allt viktigare fråga. Det ställs högre krav på rening samtidigt som 
befintliga lösningar inte är dimensionerade för klimatförändringarna. Roslagsvatten arbetar med att 
leda om dagvatten från spillvattenledningar för att minska belastning på reningsverken. Det leder 
till ett ökat investeringsbehov för dagvattenanläggningar. Inför 2020-2021 kommer Vaxholms stad 
bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor där miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. 
Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status. En stor del av 
Vaxholms vattenförekomster har idag måttlig ekologisk status. Genom att ta fram lokala 
åtgärdsprogram konkretiseras arbetet. 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Det finns behov av en långsiktig och strategisk planering för de gröna värden som finns i 
kommunen. Med utgångspunkt från analyser av bland annat ekologiska landskapssamband och 
grön infrastruktur kan en grönplan formas. Den blir ett viktigt strategiskt dokument som också är 
ett kunskapsunderlag för översiktsplanen, arbetet med klimatanpassning, bevarande av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster som t ex dagvattenrening och reglering av skyfall. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen
Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala strukturen. Kommunen 
bör fungera rättssäkert, inkluderande och icke diskriminerande vilket bidrar till ökad tillit. Från och 
med 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag (barnkonventionen). Arbete bör ske för att 
säkra att beslut och verksamheter inom kommunen utgår från konventionen. Kontinuerlig dialog 
med invånare och ett ökat ungdomsinflytande efterfrågas. Trygghet skall fortsatt prioriteras och 
arbete för att minska alla typer av våld och kris bör säkerställas.

Indikatorer som vi följer kopplat till de globala hållbarhetsmålen
Som ett första steg mot att implementera de globala målen i kommunens verksamhetsstyrning har 
de indikatorer som kommunens verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med andra 
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kommuner sammanställts i följande tabell. Det kan också ses som en indikation på hur långt vi har 
kommit i hållbarhetsarbetet och vad vi behöver förbättra. 
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Social hållbarhet

Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Länssnitt 2019

Grad av god psykisk hä lsa  (index 0-100) årskurs  9 58 53 57

Andel  elever i  åk 8 som är fys iskt aktiva  (%) 72 % 71 %

Elever åk 9 som inte dricker a lkohol , andel  (%), 70% 60% 64% 63%
Elever i  åk 9 som har använt narkotika  någon gång, andel  
(%)

9 % 9 % 9 % 10 %

Ej återaktual i serade vuxna med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avs lutad utredning el ler insats , andel  (%)

72 % 100 % 82 % 90 %

Brukarbedömning särski l t boende ä ldreomsorg -
  helhetssyn, andel  (%)

74 % 71 % 69 % 78 %

Brukarbedömning hemtjänst ä ldreomsorg -  helhetssyn, 
andel  (%)

94 % 92 % 91 % 85 %

Nöjd Region-Index (NRI), Fri tidsaktivi teter 61 61 63 60

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kul tur 56 57 60 61

Behörighet ti l l  gymnas ieskolan åk 9, andel  (%) 94,20% 97,70% 97,80% 89,10%

Gymnas ieelever med examen inom 3 år, andel  (%) 67,30% 83,30% 76,90% 66,30%
Betygspoäng efter avs lutad gymnas ieutbi ldning 
hemkommun (genomsnitt)

15 14,9 15,4 14,4

Genomsnittl igt meri tvärde åk 9 241,3 256,9 257,4 246,7

Andel  årsarbetare med förskol lärarlegi timation (%) 28% 31% 31% 28%
Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne(%)

75,40% 73,50% 73,50% 70%

Elever åk 5 och 8 som är nöjda  med skolan, andel  (%) 77% 78% 78% 74%

Elever i  åk 2 som är nöjda  med skolan (%) 97 % 93 %

Elever åk 2 som är nöjda  med fri tids , andel  (%) 98% 96% 93%

Trygghets index 96% 96% 94% 91%

Elever åk 5 och 8 som känner s ig trygga  i  skolan, andel  (%) 92% 95% 93%

Förä ldrar som är nöjda  med verksamheten förskolan, 
andel  (%)

96% 96% 95% 93%

Förä ldrar åk 2 som är nöjda  med fri tids , andel  (%) 83% 88% 85%
Förä ldrar som anser att barnet känner s ig tryggt på  
förskolan, andel  (%).

98% 95% 98% 96%

Förä ldrapenningdagar som tas  ut av män, andel  av anta l  
dagar (%)

30,60% 34,50% 32,90% 31,40%

Kvinnor bland förtroendevalda  kommunpol i tiker, andel  (%) 54,1 %

Grad av god psykisk hä lsa  (åk 9) Index 0-100, fl i ckor 50 51 50

Grad av god psykisk hä lsa  (åk 9) Index 0-100, pojkar 66 62 64

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor 73 75 75 54

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män 80 81 78 59

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78 76 54

Anta l  anmälda  vå ldsbrott per 1000 invånare 4,2 4 3,1 9,5

Anmälda s töld- och ti l lgreppsbrott, anta l/1000 inv 30 28,7 25 40

Valdel tagande i  senaste kommunalva let (%) 88,6 % 90,7 % 90,7 % 83,4 %

Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 38 32 39
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel  av 
maxpoäng (%)

85% 90% 90%
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Ekologisk hållbarhet

Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Länssnitt 2019

Anta l  laddpunkter för el fordon - publ ika  samt egen regi 5 5

Energianvändning kWh/m2 i  kommunalägda loka ler 148 139

Insamlat matavfa l l  (kg/inv) (Ros lagsvatten) 31 30 35 33

Insamlat mat- och restavfa l l , kg/person 237 223 218

Ekologiska  inköp, andel  (%) 31 % 38 % 35 % 35 %

Uts läpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,7 2,7

Mi l jöbi lar i  kommunorganisationen, andel  (%) 43,8 % 41,2 % 38,3 %

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel  (%) 70% 75% 79%

Aktuel l  hå l lbarhetsranking av mi l jöarbetet 56 51 83 65

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar 51 51 51 56
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhål lning och 
sophämtning

62 64 64 64

Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51 53 54 54

Nöjd Region-Index (NRI) 65 68 65 61

Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar 50 52 52 55

Ekonomisk hållbarhet
Mått Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 BM 2019
Medarbetarengagemang (HME) tota l t kommunen-
Tota l index

82 81 82 79

Nöjd Kund-Index (NKI) företagskl imat 68 69 60 71

Svensk närings l ivs ranking, enkät 164 181 171 84

Resul tatavvikelse i  procent av budget (%) -16,10% -7,10% -2,50%
Långtidsarbets löshet 25-64 år i  kommunen, andel  (%) av 
bef.

1,3 % 1,1 % 1,7 % 2,7 %

Hushål l  med ekonomiskt bis tånd som erhål l i t bis tånd i  10-
12 månader under året, andel  (%)

27,7 % 32,3 % 32,3 % 31 %

Digi ta l i seringsgrad inom socia lnämndens  områden 21 % 35 % 42 % 38 %
Andel  s trukturerade och s tandardiserade metoder inom 
socia l tjänstens  område

18 % 28 % 48 % 52%

Heltidsanstä l lda  månadsavlönade, kommun, andel  (%) 71 % 69 % 80%

 

Fig. 2  Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som bedöms ha den tydligaste kopplingen. Det kan vara fler 
mål som är relevanta för nyckeltalet. På nästa sida listas de 17 globala målen. Jämförelsen hämtas från RKA och andra 
kommuner i länet. 
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De globala målen

 1. Ingen fattigdom

 2. Ingen hunger

 3. God hälsa och välbefinnande

 4. God utbildning för alla

 5. Jämställdhet

 6.Rent vatten och sanitet för alla

 7. Hållbar energi för alla

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 10. Minskad ojämlikhet

 11. Hållbara städer och samhällen

 12. Hållbar konsumtion och produktion

 13. Bekämpa klimatförändringarna

 14. Hav och marina resurser

 15. Ekosystem och biologisk mångfald

 16. Fredliga och inkluderande samhällen

 17. Genomförande och globalt partnerskap
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-04-02

Änr KS 2018/62.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget godkänns.

Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) avstår från att delta i beslutet på 
grund av sena handlingar till sammanträdet.
Anders Garstål (S) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats. I samband med detaljplanens 
prövning har stadsbyggnadsförvaltningen föreslagit att lämna ett yttrande om medgivande till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Området omfattar byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål, totalt 1400 kvm BTA. Berört område 
omfattas delvis av riksintresse och strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att 
området undantas från antagande och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 
Lägerhöjden) kvarstår. Medgivandet påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar.

Medgivandet medför konsekvenser för det av kommunfullmäktige godkända Köp- och 
genomförandeavtalet Norrberget varför detta Tilläggsavtal tagits fram.

Om Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen med 
den ändring som staden medgett inträder detta Tilläggsavtal. Det gällande Köp- och 
genomförandeavtalet Norrberget, inklusive bilagor, daterat 2018-07-03, gäller då alltjämt i alla delar 
som inte omfattas av detta Tilläggsavtal.

Om byggrätter på 1400 kvm BTA utgår från detaljplanen till följd av medgivande ska köpeskillingen 
reduceras med 10 330 kronor per utebliven kvm BTA.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs avslagsyrkande.

Fredrik Östman (C) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L) instämmer i Fredrik Östmans yrkande.

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

Tjänsteutlåtande, 2020-04-02 
Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteutlåtande
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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

Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tilläggsavtal till Köp- och 
genomförandeavtal Norrberget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har överklagats. I samband med detaljplanens 
prövning har stadsbyggnadsförvaltningen föreslagit att lämna ett yttrande om medgivande till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Området omfattar byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål, totalt 1400 kvm BTA. Berört område 
omfattas delvis av riksintresse och strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att 
området undantas från antagande och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 
Lägerhöjden) kvarstår. Medgivandet påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar.

Medgivandet medför konsekvenser för det av kommunfullmäktige godkända Köp- och 
genomförandeavtalet Norrberget varför detta Tilläggsavtal tagits fram.

Om Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen med 
den ändring som staden medgett inträder detta Tilläggsavtal. Det gällande Köp- och 
genomförandeavtalet Norrberget, inklusive bilagor, daterat 2018-07-03, gäller då alltjämt i alla delar 
som inte omfattas av detta Tilläggsavtal.

Om byggrätter på 1400 kvm BTA utgår från detaljplanen till följd av medgivande ska köpeskillingen 
reduceras med 10 330 kronor per utebliven kvm BTA.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 dels förslag till detaljplan dels Köp- och genomförandeavtal 
Norrberget. Köp- och genomförandeavtalet villkoras av att detaljplanen får lagakraft.
Efter beslutet överklagades detaljplanen till Mark- och miljödomstolen, i två olika domar, under våren 
2019 avslog respektive avvisades samtliga överklaganden. Domarna överklagades därefter till MÖD och 
fick prövningstillstånd. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Persson
Exploateringsingenjör
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Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget är nödvändigt 
om detaljplanen fastställs och får laga kraft till följd av kommunens medgivande till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Förslagets konsekvenser
Om utfallet i Mark- och miljööverdomstolen blir enligt medgivandet påverkas avtalet med Besqab 
projekt och fastigheter AB. Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget säkerställer 
reducering av köpeskillingen och ombesörjer de delar i Köp- och genomförandeavtal Norrberget som 
berörs av sådan ändring. 

Figur 1 - Bilden visar antagen plankarta för dp 410 Norrberget med berörd yta markerad med röd kantlinje och 
kryss.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2020-04-02 

Tilläggsavtal till Köp- och genomförandeavtal Norrberget

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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TILLÄGGSAVTAL TILL KÖP- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL NORRBERGET 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Vaxholms stad, org. nr 212000-2908 (”Staden”) och Besqab Projekt och Fastigheter AB, org. 

nr 5563456416, (”Exploatören”), har träffats följande tillägg (”Tilläggsavtal”) till upprättat Köp- och 

genomförandeavtal inklusive bilagor, daterat 2018-07-03 (”Avtalet”) avseende bebyggelse m.m. 

enligt blivande detaljplan för Norrberget Dp 410 (”Detaljplanen”) och inom detaljplanens 

planområde (”Planområdet”).  

§ 2 BAKGRUND 

Kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplanen har överklagats. I samband med Detaljplanens 

prövning har Staden utifrån Exploatörens önskemål beslutat om ett medgivande som innebär att 

kommunen medger att Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med 13 kap. 17 § andra stycket 

plan- och bygglagen (2010:900) får ändra beslutet att anta detaljplanen genom att ett markerat 

område i antagen plankarta, bilaga 1, undantas från antagande. 

Området omfattar byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål. Berört område omfattas delvis av 

riksintresse och strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att området 

undantas från antagande och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 Lägerhöjden) 

kvarstår. Medgivandet påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar. 

Medgivandet medför konsekvenser för det av kommunfullmäktige godkända Avtalet varför detta 

Tilläggsavtal tagits fram. 

§ 3 KONSEKVENS 

Om Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen med 
den ändring som staden medgett inträder detta Tilläggsavtal. Det tidigare Köp- och 
genomförandeavtalet, inklusive bilagor, daterat 2018-07-03, gäller då alltjämt i alla delar som inte 
omfattas av detta Tilläggsavtal. 
 
Om byggrätter på 1400 kvm BTA utgår från Detaljplanen till följd av Stadens medgivande ska 

köpeskillingen reduceras med 10 330 kronor per utebliven kvm BTA. Borttagna byggrätter enligt 

medgivandet ingår i den enligt Avtalet angivna Fastighet 4. Det innebär att den totala summan om 

14 462 000 kronor ska reduceras från den i Avtalet angivna Köpeskilling 4, 114 663 000 kronor, där 

Fastighet 4 ingår. Reducering sker i samband med att Köpeskilling 4 ska erläggas, det vill säga vid 

Tillträdesdag 2, i enlighet med Avtalet, § 8 KÖPESKILLING, ERSÄTTNING, BETALNINGSVILLKOR SAMT 

KÖPEBREV. 

Detta innebär vidare att Staden och Exploatören ska verka för att revidera och komplettera de 

handlingar som är nödvändiga för genomförandet av fastighetsbildningen, i enlighet med Avtalet § 5 

MARKÖVERLÅTELSER M.M.  

 

582



 

 

§ 4 VILLKOR OCH GILTIGHET  

Tilläggsavtalet är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfyllts;  

att kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplanen fastställs med den ändring som Staden medgett 

enligt yttrande i mål nr P 4168-19 och P 6252-19. 

Om ovanstående villkor inte uppfyllts är Tilläggsavtalet till alla delar förfallet.  

§ 5 TVIST  

Tvist angående tolkning och tillämpning av Tilläggsavtalet ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt.  

_________________________________ 

 

Tilläggsavtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Vaxholm den_____________  _____________den__________ 

För Vaxholms stad  För Besqab Projekt och Fastigheter AB 

 

_______________________  _______________________ 

Namn:   Namn: 

 

_______________________  _______________________ 

Namn:   Namn: 
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i andra 
hand för detaljplan 410 Norrberget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Yttrande lämnas om medgivande i andra hand där föreslagen yta i bifogad plankarta (Plankarta för 
detaljplan 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-20) kan undantas från antagandet, i det 
fall att Mark- och miljööverdomstolen inte fastställer kommunfullmäktiges beslut (2018-06-18 § 42) i sin 
helhet.

Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) avstår från att delta i beslutet på 
grund av sena handlingar till sammanträdet.
Anders Garstål (S) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunen är angelägen om att detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft. I det fall Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) inte anser att detaljplanen kan vinna laga kraft i sin helhet medger Vaxholms 
stad i andra hand att föreslagen del av detaljplanen kan undantas från antagande. Området omfattar 
byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål. Berört område omfattas delvis av riksintresse och 
strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att området undantas från antagande 
och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 Lägerhöjden) kvarstår. Medgivandet 
påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar.

1. Kommunen bestrider överklagandena och yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen lämnar 
överklagandena utan bifall. Detta då det saknas skäl för att upphäva beslutet att anta den 
aktuella detaljplanen.

2. I andra hand medger kommunen att Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med 13 kap. 17 § 
andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) får ändra beslutet att anta detaljplanen genom att 
området i bifogad plankarta (Plankarta Dp 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-
20), undantas från antagande.
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Protokoll
2020-04-02

2 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Figur 1 - Bilden visar antagen plankarta för dp 410 Norrberget med berörd yta markerad med röd kantlinje och 
kryss.

Mark- och miljööverdomstolen har den 22 augusti 2019 beslutat att avvisa 1 överklagande, avslå
13 överklaganden och ge prövningstillstånd för 10 överklaganden som inkommit i de två målen om
överklagande av detaljplanen för Norrberget. 

Prövningstillstånd ska ges om
- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit till,
- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som Mark- och miljödomstolen har kommit till
utan att prövningstillstånd ges,
- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller
- det annars finns synnerliga skäl.
Vilken av dessa situationer som är skäl för prövningstillstånden i målen om detaljplan för Norrberget
framgår inte av MÖD:s beslut.

Inför domstolens prövning har Vaxholms stad getts två möjligheter yttra sig över överklagandena.
Kommunen har lämnat två yttranden till MÖD varav i det senaste begärt syn på plats.

MÖD beslutade att genomföra syn på plats och synen hölls den 10 mars kl. 13.00.

Överklagandena har berört följande frågor i detaljplanen: kulturmiljö, strandskydd, dagvatten, avlopp,
miljöpåverkan, olägenhet för de närboende samt brandskydd.

Om MÖD inte skulle fastställa kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 42 att anta detaljplanen i sin 
helhet lämnas härmed ett medgivande i andra hand.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avstå från att lämna in yttrandet.

Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs yrkande.
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Protokoll
2020-04-02

3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Michael Baumgarten (L) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Fredrik Östman (C) instämmer i lagt yrkande.

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
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i andra hand för detaljplan 410 Norrberget

Plankarta för detaljplan 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Gunnar Lunnergård, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteutlåtande
2020-03-20

Änr KS 2015/56.214
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

Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i andra hand 
för detaljplan 410 Norrberget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ett yttrande om medgivande i andra 
hand där föreslagen yta i bifogad plankarta (Plankarta för detaljplan 410 Norrberget medgivande i andra 
hand, 2020-03-20) kan undantas från antagandet, i det fall att Mark- och miljööverdomstolen inte 
fastställer kommunfullmäktiges beslut (2018-06-18 § 42) i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Kommunen är angelägen om att detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft. I det fall Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) inte anser att detaljplanen kan vinna laga kraft i sin helhet medger Vaxholms 
stad i andra hand att föreslagen del av detaljplanen kan undantas från antagande. Området omfattar 
byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål. Berört område omfattas delvis av riksintresse och 
strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att området undantas från antagande 
och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 Lägerhöjden) kvarstår. Medgivandet 
påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar.

1. Kommunen bestrider överklagandena och yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen lämnar 
överklagandena utan bifall. Detta då det saknas skäl för att upphäva beslutet att anta den 
aktuella detaljplanen.

2. I andra hand medger kommunen att Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med 13 kap. 17 § 
andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) får ändra beslutet att anta detaljplanen genom att 
området i bifogad plankarta (Plankarta Dp 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-
20), undantas från antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Lunnergård
Sakansvarig Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2020-03-20

Änr KS 2015/56.214
2 av 3

Figur 1 - Bilden visar antagen plankarta för dp 410 Norrberget med berörd yta markerad med röd kantlinje och 
kryss.

Mark- och miljööverdomstolen har den 22 augusti 2019 beslutat att avvisa 1 överklagande, avslå
13 överklaganden och ge prövningstillstånd för 10 överklaganden som inkommit i de två målen om
överklagande av detaljplanen för Norrberget. 

Prövningstillstånd ska ges om
- det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit till,
- det inte går att bedöma riktigheten av det slut som Mark- och miljödomstolen har kommit till
utan att prövningstillstånd ges,
- det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol, eller
- det annars finns synnerliga skäl.
Vilken av dessa situationer som är skäl för prövningstillstånden i målen om detaljplan för Norrberget
framgår inte av MÖD:s beslut.

Inför domstolens prövning har Vaxholms stad getts två möjligheter yttra sig över överklagandena.
Kommunen har lämnat två yttranden till MÖD varav i det senaste begärt syn på plats.

MÖD beslutade att genomföra syn på plats och synen hölls den 10 mars kl. 13.00.

Överklagandena har berört följande frågor i detaljplanen: kulturmiljö, strandskydd, dagvatten, avlopp,
miljöpåverkan, olägenhet för de närboende samt brandskydd.

Om MÖD inte skulle fastställa kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 42 att anta detaljplanen i sin 
helhet lämnas härmed ett medgivande i andra hand.

588



Tjänsteutlåtande
2020-03-20

Änr KS 2015/56.214
3 av 3

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 Dp 410 Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen till
Mark- och miljödomstolen i Nacka som, i två olika domar, under våren 2019 avslog respektive avvisade
samtliga överklaganden. Domarna överklagades därefter till MÖD och fick prövningstillstånd.

13 kap. 17 § i plan och bygglagen säger att den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att 
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser endast ska pröva om det 
överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som 
framgår av omständigheterna.

Om myndigheten vid en prövning enligt första stycket finner att beslutet strider mot en rättsregel, ska 
beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet ska inte upphävas om 
det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om kommunen har medgett det, får dock 
beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras 
utan kommunens medgivande.

Om kommunen begär det, får myndigheten förordna att det överklagade beslutet i sådana delar som 
uppenbarligen inte berörs av överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts 
slutligt. Ett sådant förordnande får inte överklagas.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att andrahandsyrkandet kan öka möjligheterna till att detaljplanen 
fastställs av Mark- och miljööverdomstolen och vinner laga kraft.

Förslagets konsekvenser
Konsekvenserna av ett eventuellt medgivande påverkar antal lägenheter som kan byggas inom 
planområdet i och med att byggrätter för 8 radhus försvinner. Ett eventuellt medgivande ökar andelen 
planlagd parkyta inom området. Om utfallet i Mark- och miljööverdomstolen blir enligt medgivandet 
påverkas avtalet med Besqab projekt och fastigheter AB.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i andra hand för detaljplan 410 Norrberget

Plankarta för detaljplan 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Gunnar Lunnergård Stadsbyggnadsförvaltningen
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Yttrande
2020-03-20

Änr KS 2015/56.214
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

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Lunnergård
Sakansvarig Planarkitekt

Yttrande i mål P 4168-19 och P 6252-19 om medgivande i andra hand 
för detaljplan 410 Norrberget

Kommunen är angelägen om att detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft. I det fall Mark- och 
miljööverdomstolen inte anser att detaljplanen kan vinna laga kraft i sin helhet medger Vaxholms stad i 
andra hand att föreslagen del av detaljplanen kan undantas från antagande. Området omfattar 
byggrätter för 8 radhus för bostadsändamål. Berört område omfattas delvis av riksintresse och 
strandskyddet inträder vid ny detaljplan. Medgivande får till följd att området undantas från antagande 
och användning ”parkmark” i nu gällande detaljplan (Dp 36 Lägerhöjden) kvarstår. Medgivandet 
påverkar inte genomförandet av detaljplanens övriga delar.

1. Kommunen bestrider överklagandena och yrkar på att Mark- och miljööverdomstolen lämnar 
överklagandena utan bifall. Detta då det saknas skäl för att upphäva beslutet att anta den 
aktuella detaljplanen.

2. I andra hand medger kommunen att Mark- och miljööverdomstolen i enlighet med 13 kap. 17 § 
andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) får ändra beslutet att anta detaljplanen genom att 
området i bifogad plankarta (Plankarta Dp 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-
20), undantas från antagande.

Figur 1 - Bilden visar antagen plankarta för Dp 410 Norrberget med berört område för medgivande markerat med röd kantlinje och kryss.
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Yttrande
2020-03-20

Änr KS 2015/56.214
2 av 2

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 Dp 410 Norrberget. Efter beslutet överklagades detaljplanen till
Mark- och miljödomstolen i Nacka som, i två olika domar, under våren 2019 avslog respektive avvisade
samtliga överklaganden. Domarna överklagades därefter till MÖD och fick prövningstillstånd.

I 13 kap. 17 § i plan och bygglagen anges att den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut 
att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser endast ska pröva om det 
överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som 
framgår av omständigheterna.

Om myndigheten vid en prövning enligt första stycket finner att beslutet strider mot en rättsregel, ska 
beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet ska inte upphävas om 
det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om kommunen har medgett det, får dock 
beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras 
utan kommunens medgivande.

Om kommunen begär det, får myndigheten förordna att det överklagade beslutet i sådana delar som 
uppenbarligen inte berörs av överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts 
slutligt. Ett sådant förordnande får inte överklagas.

Bilaga
Plankarta Dp 410 Norrberget medgivande i andra hand, 2020-03-20
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

vändplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0,6 m över kvartersväg och berörd prickmark med

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 16 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Villkor för lov

Marklov kvävs för fällning av skyddade träd med en omkrets på 1 m  på en  höjd av cirka 1 m över mark

, 

Se

bestämmelse ''n

1

''

,  4 kap 15 §

Markreservat

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

Vändplan inom Torg,  4 kap 5 § 2

Utfartsförbud

Bebyggandets omfattning

Byggnad får inte uppföras. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd),

balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges. Inom prickmark får

burspråk och skärmtak för entréer och lokaler uppföras med ett maximallt djup av 0.6 m,

minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1 eller 16 §

kvartersväg

Marken får byggas över med planterbart bjälklag. Parkering under bjälklagsnivå. Marken får endast

förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 m på max 20 % av mark. Stödmurar (max

1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger, uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering

medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 § 1

Väg på kvartersmark. Kantstensparkering får anläggas på vägen. Vägen ska vara

framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering, 4 kap 11 § 1

Utförande

Minst 80 % av marken ska ha ett minsta jorddjup på 0,5 m och får ej hårdgöras, 4 kap 10 §

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

Fördröjningsmagasin får anläggas med en volym på 760 m3, 4 kap 16 § 1

ILLUSTRATION

Strandpromenad

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Träd får inte fällas om de inte utgör fara för liv och egendom,  9 kap 12 §

Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande, 4 kap 16 § 1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, därutöver får mindre uppskjutande byggnadsdelar

såsom skorsten, ventilationsanordningar, hissrum och liknande anordnas, 4 kap 11 § 1

Utökad lovplikt  för komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m

2

 (så kallat Attefallhus), tillbyggnad på

max 15 m

2

, att bygga högst två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad

,  4 kap 15 §

Största exploatering i kvadratmeter bruttoarea ovan mark,  4 kap 11 §

1

Utökad lovplikt  gäller för fasadändringar mot kringbyggd gård,

  4 kap 15 §

Balkonger får inte glasas in, 4 kap 16 § 1

Maximalt antal tillåtna lägenheter inom område, 4 kap 9 §

e

2

Utöver byggnadshöjd får takkupor uppföras. Takkupor får uppta max 50 % av fasadlängden. Takkupor får ha en maxbredd på

2,8 m. Om de är indragna från fasadliv minst 60 cm är maxbredden 3,8 m. Undantaget bestämmelse DBSC

1

P

1

, 

4 kap 16 § 1

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan

.  

Se beräkningsgrundande fasader i karta 2

,

4 kap 11 § 1

+0.0

+0.0

Förutom bestämmelse f

6 

 får fasader mot norr (parkmark) inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får inte underbyggas. Balkonger får kraga ut över prickmark med maximalt djup om 1,8 m

med minst 3 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1

Förutom bestämmelse f

6

 får fasader mot norr och söder inom en sammanhängande sträcka av

maximalt 60 % av fasadlängden överskrida byggnadshöjd men inte överskrida nockhöjd, 

4 kap 16 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad med högsta nockhöjd 4 meter på max

20 % av plusmark. Stödmurar (max 1,2 m höjd), plank (max 1,8 m höjd), balkonger,

uteplatser, trappor, väderskyddad cykelparkering medges, 4 kap 11 § 1 eller 16 §

Balkonger/burspråk får maximalt kraga ut 0.6 m över park, gata och torg med minst 3 m fri

höjd över mark,  4 kap 16 § 1

Minst 80 % av marken ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten, 4 kap 12 § 1

Minst 50 % av parken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Minst 80 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Byggnadshöjd på fasad motstående beräkningsgrundande fasad får inte överstiga byggnadshöjd på

beräkningsgrundande fasad, 4 kap 16 § 1

Fördröjningsmagasin får anläggas, 4 kap 5 § 2

Fasadmaterial ska huvudsakligen vara trä.

Kommunen är huvudman för allmän plats, 4 kap 7 §

Huvudmannaskap

e

Minst 50 % av marken får inte hårdgöras, 4 kap 10 §

Infiltrationsdike får anläggas, 4 kap 10 och 12 §

Mark och vegetation/Utförande

Markens anordnande och vegetation

Byggnadsteknik

Höjd på byggnader

Begränsning av markens utnyttjande

Utnyttjandegrad

Takkupor får uppföras. Mot gata får takkupor uppta max 55 % av fasadlängden och ha en
maximal bredd på 3,5 m, 4 kap 16 § 1
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TECKENFÖRKLARING

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Staket, räcke

Mur, stödmur

Slänt

Trappa

Väg

Gångstig

Lövträd/Barrträd

Nivåkurvor

Strandlinje

Rutnätspunkt

Grundkartan upprättad 2017-10-24 av

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad.

Uppdaterad 2018-03-12

Koordinatsystem

Plan: SWEREF99 18 00

Höjd: RH2000

Kartbilden är fullständig endast inom planområdet.

Kartingenjör: Anders Gustafsson
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§ 33 Antagande av policy för krisberedskap, återremitterat från 
kommunfullmäktige 2020-02-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Policy för krisberedskap antas med redaktionella förändringar.

Ärendebeskrivning
Ett antal lagar och föreskrifter reglerar kommuners skyldigheter avseende krisberedskap. 
Kommunledningskontoret har för hela kommunens verksamhet tagit fram förslag till policy som reglerar 
styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 
kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys samt kommunens ambitioner i arbetet 
med kommunens geografiska områdesansvar. Policyn förutsätter att vidare styrdokument antas med 
den som grund.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-02-17 § 3 med skriftlig motivering enligt bilaga 2 
och med följande tilläggsmotivering; policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål 
och riktlinjer för krisberedskap. Ärendet har kompletterats i enlighet med återremissyrkandet. 

Yrkanden
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga 1 till protokollet.

Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M) instämmer i Anna-Lena Nordéns yrkande.

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg om ”med redaktionella 
förändringar”.

Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) instämmer i Fredrik Östmans yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att Fredrik Östmans yrkande kvarstår och finner bifall till yrkandet. 

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, Peter Kjellman 2020-03-19
2. Föreslagen Policy för krisberedskap
3. Protokollsutdrag KF 2020-02-17/§ 3 med protokollsbilaga 2

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare Vaxholms stad                      

Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms stad                                                                     

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad
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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

Antagande av Policy för krisberedskap, återremitterat från 
kommunfullmäktige 2020-02-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Policy för krisberedskap antas.

Ärendebeskrivning
Ett antal lagar och föreskrifter reglerar kommuners skyldigheter avseende krisberedskap. 
Kommunledningskontoret har för hela kommunens verksamhet tagit fram förslag till policy som reglerar 
styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 
kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys samt kommunens ambitioner i arbetet 
med kommunens geografiska områdesansvar. Policyn förutsätter att vidare styrdokument antas med 
den som grund.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-02-17 § 3 med skriftlig motivering enligt bilaga 2 
och med följande tilläggsmotivering; policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål 
och riktlinjer för krisberedskap. Ärendet har kompletterats i enlighet med återremissyrkandet. 

Bakgrund
Enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap 
2019–2022, en överenskommelse mellan MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) ska kommunen ha ett styrdokument för krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden och innehålla: 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund. 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar

Kommunledningskontoret
Peter Kjellman
Beredskapssamordnare
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 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller 
uppdatera under mandatperioden

Kommunledningskontoret bedömer att nämnda krav uppfylls genom den föreslagna policyn för 
krisberedskap.

Policyn fyller en grundläggande funktion för MSB:s årliga uppföljning av kommunens 
krisberedskapsarbete (MSB:s författningssamling, MSBFS 2015:5).

Måluppfyllelse
Vaxholms stad ska arbeta i enlighet med policyn och sträva efter att uppnå den under mandatperioden.

Finansiering
Kostnadsdrivande åtgärder enligt Policy för krisberedskap kommer att omhändertas i ordinarie 
budgetprocess.

Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär ett mer strukturerat arbete med krisberedskapsförmågan, ej endast krisledning vilket i 
sin tur kan kräva investeringar och kunskapshöjande åtgärder för personal.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering kommer att omhändertas inom Länsstyrelsens ordinarie uppföljning av 
kommunens krisberedskapsarbete. 

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Peter Kjellman 2020-03-19
2. Föreslagen Policy för krisberedskap
3. Protokollsutdrag KF 2020-02-17/§ 3 med protokollsbilaga 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare Vaxholms stad                      

Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms stad                                                                     

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad
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Inledning
Kommunens arbete med krisberedskap och krishantering regleras i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). Sammanfattningsvis anger lagen att kommunen ska kunna genomföra sin 
prioriterade verksamhet även vid störningar, allvarliga händelser och extraordinära händelser. För 
att kunna göra detta behövs en god och väl avvägd beredskap.

I Överenskommelse om kommuners krisberedskap1 framgår att kommunens åtaganden utgår från 
begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 § LEH:

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”

Krisberedskap
Kommunens arbete med krisberedskap omfattar fler uppgifter än vad som stadgas i LEH. För att 
fullgöra kommunens åtaganden enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen 
(2001:453) och lagen om skydd mot olyckor (2003:778), förutsätts att kommunen kontinuerligt 
bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap.

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser ska även vara användbar och 
kunna nyttjas vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära.

Vaxholms stads krisberedskap i fred ska utgöra den plattform som kommunens civilförsvarsförmåga 
ska bygga på kopplat till återuppbyggnaden av det civila försvaret.

Syfte
Policy för krisberedskap anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap.2

Mål

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet 
och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter.3 Detta ska uppnås genom de tre nationellt gällande principerna 

1 En överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
regioner som reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under innevarande mandatperiod. 
2 ” I en policy fastlår kommunfullmäktige grunder och värderingar som ska styra arbetet inom ett avgränsat 
område. En policy definierar principer eller fastslår en inriktning, men innehåller inte tidsplaner eller 
kostnadsberäkningar. En policy ska vara ett kortfattat dokument och kan vara grunden för att sedan utfärda 
riktlinjer, handlingsplaner och regler inom dess område.” - Struktur för kommungemensamma styrande och 
stödjande dokument
3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/
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ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Detta syftar till att en kris ska hanteras 
inom det egna ansvaret, så nära krisen som möjligt (organisatoriskt) och med en organisation som 
är så lik ordinarie organisation som möjligt. Vid en störning eller allvarlig händelse ska staden sträva 
efter att lösa situationen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vid en extraordinär händelse 
ska dock staden kunna organisera en särskild krisledningsorganisation, såväl på central nivå som ute 
i verksamheterna med en krisledningsnämnd som ytterst ansvarig för krisledningen. Här ska dock 
principerna fortsatt beaktas så att ordinarie verksamhet behåller sitt ordinarie ansvar så långt det är 
möjligt men med möjlighet till kontinuerlig ledning dygnet runt med uthållighet. 4

Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund ska utgå från kommunens styrande dokument för krisberedskap, listade senare i 
detta dokument.

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys beskrivs i gällande RSA Vaxholms 
stad (antagen av Kommunchef). Kommunens övergripande ambition utifrån det lagstadgade 
geografiska områdesansvaret framgår i kommunens RSA. I RSA:n listas även de föreslagna praktiska 
åtgärderna i form av utredningsförslag, medan de åtgärder som ligger till grund för planeringen 
avseende krisberedskap som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden, listas 
längre ned i denna policy.

Styrande dokument för kommunens krisberedskap
Vaxholms stads krisberedskapsarbete styrs av ett antal dokument. Dessa dokument ska utformas 
för att möta de krav och förväntningar som återfinns i lagstiftningen samt överenskommelsen om 
kommuners krisberedskap, med Vaxholms förutsättningar i fokus:

 Policy för krisberedskap
 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
 Reglemente för krisledningsnämnden
 Plan för extraordinära händelser (även kallad krisledningsplan)
 Utbildnings- och övningsplan 
 Riktlinjer för beredskap 

Policy för krisberedskap, av MSB kallad styrdokument,5 ska antas av kommunfullmäktige senast 
den 31 december under den innevarande mandatperiodens första år. Policyn ska ange inriktningen 
för kommunens arbete med krisberedskap.

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) identifierar och prioriterar kommunens verksamheter, sårbarheter 
och förmågebrister i relation till olika scenarier. Vidare innehåller den förslag på åtgärder för att 
reducera sårbarheterna och för att höja kommunens förmåga att hantera oönskade händelser, 
vilket kommer att vara vägledande för kommunens framtida krisberedskapsarbete. Förslagen är i 
huvudsak utformade som utredningsförslag. 

4 RSA Vaxholms stad 2019
5 Policyn är en av förutsättningarna för den statliga ersättningen med krisberedskapsarbete.
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RSA:n ska lämnas in till länsstyrelsen den 31 oktober vid varje mandatperiods början. Därefter ska 
den följas upp varje år den 15 februari.6 Detta följer av LEH. 

Reglemente för krisledningsnämnden reglerar kommunens krisledningsnämnds arbete. 

Plan för hantering av extraordinära händelser (i Vaxholm kallad krisledningsplan) omfattar 
organisation och tillvägagångssätt för kommunens krisledningsförmåga. Den ska beslutas av lägst 
kommundirektör senast den 31 december under varje mandatperiods första år. ”Kommuner och 
regioner skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.”7

Utbildnings- och övningsplanen ska innehålla aktiviteter för att höja kommunens 
krisberedskapsförmåga, Den ska beslutas av kommundirektören senast den 31 december.8

Riktlinjer för beredskap styr kommunens ambition avseende vilka verksamheter som ska inneha en 
viss nivå av beredskap. Med beredskap avses i detta sammanhang, förmåga att upprätthålla 
grundläggande och prioriterade förmågor under störningar, allvarliga händelser, extraordinära 
händelser och i slutänden höjd beredskap. Riktlinjen innefattar kommunens krav på beredskap med 
utgångspunkt från kommunens prioriterade verksamheter samt regionala krav och förväntningar. 
Dessa krav kommer från i huvudsak Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges 
Kommuner och Regioner, uttryckta i tidigare nämnda överenskommelse. Riktlinjerna beslutas av 
kommunstyrelsen. 

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS 2015:5, MSB, 2015
7 2 kap. 1 § LEH lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH)
8 https://www.msb.se/contentassets/7795b65965634290b10280571ac4aee6/vagledning-kommun-
utbildning-och-ovningsplan-190307.pdf
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2020-02-17

Änr KS 2020/5.163
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Antagande av Policy för krisberedskap

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 2 och med följande tilläggsmotivering; 
policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål och riktlinjer för krisberedskap.

Ärendebeskrivning
Ett antal lagar och föreskrifter reglerar kommuners skyldigheter avseende krisberedskap. 
Kommunledningskontoret har för hela kommunens verksamhet tagit fram förslag till policy som reglerar 
styrning av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund, 
kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys samt kommunens ambitioner i arbetet 
med kommunens geografiska områdesansvar. Policyn förutsätter att vidare styrdokument antas med 
den som grund.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar återremiss med skriftlig motivering enligt bilaga 2 till protokollet. 

Rickard Gille (-) yrkar bifall till Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande om återremiss med tillägg till 
motiveringen enligt följande; policy för krisberedskap ska kompletteras med Vaxholms stads mål och 
riktlinjer för krisberedskap. 

Ingemar Wemmenhög (WP) instämmer i Rickard Gilles (-) tillägg.

Sara Strandberg (V) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande om 
återremiss med Rickards Gilles  (-) tillägg till motiveringen. 

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om fullmäktige godkänner att proposition ställs med 
handuppräckning och finner att fullmäktige godkänner detta. 

Ordförande ställer proposition genom handuppräckning på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska återemitteras. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2020-02-06 § 16
Protokollsutdrag AU 2020-01-22/§ 2
Tjänsteutlåtande, Peter Kjellman 2020-01-03
Policy för krisberedskap
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Protokoll
2020-02-17

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Peter Kjellman, beredskapssamordnare Vaxholms stad                      

Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms stad                                                                     

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-04-02

Änr KS 2019/119.049
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 54 Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark 
vid särskilda händelser

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ingen avgift ska utgå för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar från och med 

2020-03-30 till och med 2020-04-30. 
2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av 

allmän platsmark vid extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets 
ikraftträdande till och med 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att pågående pandemi Covid-19 har medfört stora och akuta betalningssvårigheter 
för näringslivet har vissa stödåtgärder för att underlätta för kommunens företag tagits fram. 
Kommunfullmäktige föreslås nu besluta om att inte ta ut någon avgift för upplåtelse av allmän platsmark 
avseende uteserveringar från och med 2020-03-30 till och med 2020-04-30 för att underlätta gör hotell- 
och restaurangbranschen inom kommunen. Beslutet få således retroaktiv verkan och stödåtgärden 
utgör ett tillägg till de nationella insatserna för det lokala näringslivet. Nämnden för teknik, fritid och 
kultur föreslås fortsättningsvis få tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats vid 
extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets ikraftträdande till och med 2020-12-
31 för att möjliggöra ytterligare reduceringar även för andra ändamål än uteserveringar om så bedöms 
lämpligt under rådande omständigheter.

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och ordföranden finner bifall till lagt 
yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-04-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tekniska enheten 
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Tjänsteutlåtande
2020-04-01

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

Tillfällig reducering av taxa för upplåtelse av allmän platsmark vid 
särskilda händelser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Ingen avgift ska utgå för upplåtelse av allmän platsmark avseende uteserveringar från och med 
2020-03-30 till och med 2020-04-30. 

2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark vid extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets 
ikraftträdande till och med 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att pågående pandemi Covid-19 har medfört stora och akuta betalningssvårigheter 
för näringslivet har vissa stödåtgärder för att underlätta för kommunens företag tagits fram. 
Kommunfullmäktige föreslås nu besluta om att inte ta ut någon avgift för upplåtelse av allmän platsmark 
avseende uteserveringar från och med 2020-03-30 till och med 2020-04-30 för att underlätta gör hotell- 
och restaurangbranschen inom kommunen. Beslutet få således retroaktiv verkan och stödåtgärden 
utgör ett tillägg till de nationella insatserna för det lokala näringslivet. Nämnden för teknik, fritid och 
kultur föreslås fortsättningsvis få tillfälligt reducera gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats vid 
extraordinära händelser, såsom pandemier, från och med beslutets ikraftträdande till och med 2020-12-
31 för att möjliggöra ytterligare reduceringar även för andra ändamål än uteserveringar om så bedöms 
lämpligt under rådande omständigheter.

Finansiering
Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för kommunen då Vaxholms stad normalt inte 
har några intäkter för upplåtelse av allmän platsmark gällande uteserveringar under april månad.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-04-01

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Tekniska enheten 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-04-02

Änr KS 2020/48.106
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 53 Antagande av reviderat reglemente och samverkansavtal för 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, daterat 2020-02-07, 

antas för Vaxholms stads del. 
2. Reviderat samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby kommun om gemensam nämnd, 

daterat 2020-02-07, antas för Vaxholms stads del. 
3. Reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft den 1 maj 2020 under förutsättning att 

kommunfullmäktige i Täby kommun fattar beslut om antagande enligt ovan.  

Ärendebeskrivning
På initiativ av Täby kommun har en översyn av reglemente och samverkansavtal för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) genomförts och utmynnat i förslag till reviderat reglemente och 
samverkansavtal. Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd samt kommunledningskontoret i 
Vaxholms stad har varit delaktiga i framtagandet av förslagen.  

I reviderat förslag till reglemente har SRMH:s ansvarsområden förtydligats enligt gällande lagstiftning 
samt uppdaterats enligt tidigare fattade beslut om förändringar. Vidare har ansvar för prövning av 
avfallsfrågor samt för frågor som rör strandskydd och natur- och kulturreservat enligt miljöbalken 
tydliggjorts mellan stadsbyggnadsnämnderna i respektive kommun och SRMH.  

Till följd av att vissa förtydliganden av SRMH:s uppgifter nu föreslås genomföras i reglementet kommer 
följdändringar att behöva göras även i befintligt samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby 
kommun om gemensam nämnd. Föreslagen revidering av avtalet innebär att de uppgifter som SRMH 
ska utföra, som tidigare listats i avtalet, enbart kommer att regleras i reglementet och inte i avtalet. Vid 
revideringen har bland annat en justering gjorts gällande avtalstid och uppsägning av avtalet.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har inkommit med synpunkter på det remitterade 
förslaget. Utifrån synpunkterna har tillägg gjorts avseende nämndens ansvar för tillsyn och kontroll av 
natur- och kulturreservat samt djur- och växtskyddsområde enligt miljöbalken samt ett förtydligande av 
ansvar för att ta fram förslag på taxor och författningar som berör nämndens område. 

Det föreslagna reglementet och samverkansavtalet måste antas av fullmäktige i både Täby kommun och 
Vaxholms stad för att vinna laga kraft.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-02-26
Tjänsteutlåtande, Täby kommun, 2020-02-06
Förslag till reviderat samverkansavtal SRMH
Förslag till reviderat reglemente SRMH
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Protokoll
2020-04-02

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Protokollsutdrag SRMH
Tjänsteutlåtande, SRMH 
Nuvarande samverkansavtal SRMH
Nuvarande reglemente SRMH

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Täby kommun, 

För kännedom: SRMH
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Tjänsteutlåtande
2020-02-26

Änr KS 2020/48.106
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

Antagande av reviderat reglemente och samverkansavtal för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, daterat 2020-02-07, antas 
för Vaxholms stads del. 
2. Reviderat samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby kommun om gemensam nämnd, daterat 
2020-02-07, antas för Vaxholms stads del. 
3. Reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft den 1 maj 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Täby kommun fattar beslut om antagande enligt ovan.  

Sammanfattning
På initiativ av Täby kommun har en översyn av reglemente och samverkansavtal för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) genomförts och utmynnat i förslag till reviderat reglemente och 
samverkansavtal. Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd samt kommunledningskontoret i 
Vaxholms stad har varit delaktiga i framtagandet av förslagen.  

I reviderat förslag till reglemente har SRMH:s ansvarsområden förtydligats enligt gällande lagstiftning 
samt uppdaterats enligt tidigare fattade beslut om förändringar. Vidare har ansvar för prövning av 
avfallsfrågor samt för frågor som rör strandskydd och natur- och kulturreservat enligt miljöbalken 
tydliggjorts mellan stadsbyggnadsnämnderna i respektive kommun och SRMH.  

Till följd av att vissa förtydliganden av SRMH:s uppgifter nu föreslås genomföras i reglementet kommer 
följdändringar att behöva göras även i befintligt samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby 
kommun om gemensam nämnd. Föreslagen revidering av avtalet innebär att de uppgifter som SRMH 
ska utföra, som tidigare listats i avtalet, enbart kommer att regleras i reglementet och inte i avtalet. Vid 
revideringen har bland annat en justering gjorts gällande avtalstid och uppsägning av avtalet.  

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2020-02-26

Änr KS 2020/48.106
2 av 4

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har inkommit med synpunkter på det remitterade 
förslaget. Utifrån synpunkterna har tillägg gjorts avseende nämndens ansvar för tillsyn och kontroll av 
natur- och kulturreservat samt djur- och växtskyddsområde enligt miljöbalken samt ett förtydligande av 
ansvar för att ta fram förslag på taxor och författningar som berör nämndens område. 

Det föreslagna reglementet och samverkansavtalet måste antas av fullmäktige i både Täby kommun och 
Vaxholms stad för att vinna laga kraft.  

Ärendebeskrivning
På initiativ av Täby kommun har en översyn av reglemente och samverkansavtal för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) genomförts och utmynnat i förslag till reviderat reglemente och 
samverkansavtal. Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd samt kommunledningskontoret i 
Vaxholms stad har varit delaktiga i framtagandet av förslagen.  

I förslagen har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds ansvarsområden förtydligats enligt 
gällande lagstiftning samt uppdaterats enligt tidigare fattade beslut om förändringar. Till följd av att 
vissa ändringar av nämndens uppgifter nu föreslås genomföras i reglementet kommer följdändringar att 
behöva göras även i befintligt samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby kommun om gemensam 
nämnd. Föreslagna revideringar av avtalet innebär att de uppgifter som nämnden ska utföra, som 
tidigare listats i avtalet, enbart kommer att regleras i reglementet och inte i avtalet. En justering av 
bestämmelsen om avtalstid och uppsägning har även gjorts, uppsägningstiden föreslås nu vara minst ett 
år och med möjlighet att sägas upp löpande. Ett tillägg har även gjorts om att kommunstyrelsen i 
respektive kommun ska ges möjlighet att lämna synpunkter innan nämnden beslutar om att utföra 
uppgifter för annan kommuns räkning. Därtill har vissa redaktionella justeringar i avtalet gjorts. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har inkommit med synpunkter på förslaget till reviderat 
reglemente. SRMH:s synpunkter har lett till följande justeringar i förslag till reglemente för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: 

 Tillsyn och kontroll av natur- och kulturreservat samt djur- och växtskyddsområde enligt 
miljöbalken har lagts till i nämndens ansvarsområde.

 Nämndens uppdrag har förtydligats till att omfatta även ansvar för att ta fram förslag på taxor 
och författningar som berör nämndens område. 

Vidare har justering gjorts avseende SRMH:s möjlighet att bistå andra kommuner inom nämndens 
verksamhetsområde genom att meningen efter beslut av Täby kommunfullmäktige har strukits. 
Huruvida ärendet är av sådan vikt eller beskaffenhet att det ska tas upp i fullmäktige får som alltid 
bedömas i varje enskilt fall, såsom befintligt reglemente för nämnden är formulerat. Detta förtydligar 
även att förändringar av nämnders verksamhet ska godkännas av båda samverkande kommunerna. 
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Tjänsteutlåtande
2020-02-26

Änr KS 2020/48.106
3 av 4

SRMH har framfört önskemål om att nämndens uppdrag ska vara så likalydande som
möjligt i respektive samverkande kommun samt att ansvarsfördelningen gällande avfall i Vaxholms stad 
ska utredas ytterligare. Önskemål om justering av reglementen enligt ovan kräver fortsatt utredning då 
sådana förändringar påverkar gränsdragningen till andra nämnder i båda samverkanskommunerna. 
Sådan förändring bedöms inte vara möjlig inom ramen för aktuell översyn. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds tolkning att nämnden, enligt föreslagna reglementen, även fortsättningsvis ansvarar 
för tillsynen enligt miljöbalken avseende avfallshantering på enskilda fastigheter är korrekt. 

Det föreslagna reglementet och samverkansavtalet måste antas av fullmäktige i både Täby kommun och 
Vaxholms stad för att vinna laga kraft.  

Bedömning
Kommunledningskontoret ser positivt på de revideringar som föreslås i reglemente och 
samverkansavtal. I huvudsak sker föreslagna revideringar till följd av lagändringar och redaktionella 
ändringar men det blir också en tydligare renodling av reglementet kontra avtalet. De förtydliganden 
som SRMH önskat, kopplat till den gemensamma nämndens ansvarsområden, är också något som 
förvaltningen ser positivt på. Vid en eventuell framtida översyn av reglemente och avtal delar 
kommunledningskontoret också SRMH:s önskemål om att nämndens uppdrag i så stor utsträckning det 
går ska vara så likalydande som möjligt i respektive samverkande kommun. Detta är en viktig 
förutsättning för att nämndens verksamhet ska kunna vara kostnadseffektiv. Till sist vill 
kommunledningskontoret belysa vikten av att respektive kommun har möjlighet att vara med och 
påverka inför att SRMH fattar eventuella beslut om att bistå andra kommuner inom nämndens 
verksamhetsområde. Därför är det bra att meningen ”efter beslut av Täby kommunfullmäktige” har 
strukits från det ursprungliga förslaget till revideringar och att det i nuvarande förslag har ersatts med: 
”kommunstyrelsen i respektive kommun ska ges möjlighet att lämna synpunkter innan nämnden 
beslutar om att utföra uppgifter för annan kommuns räkning”.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

1. Reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, daterat 2020-02-07, antas 
för Vaxholms stads del. 
2. Reviderat samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Täby kommun om gemensam nämnd, daterat 
2020-02-07, antas för Vaxholms stads del. 
3. Reviderat reglemente och samverkansavtal träder i kraft den 1 maj 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i Täby kommun fattar beslut om antagande enligt ovan.  

Finansiering
Förslagna revideringar av SRMH:s reglemente samt samverkansavtalet med Täby kommun bedöms inte 
ha någon ekonomisk påverkan för Vaxholms stad. 
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Tjänsteutlåtande
2020-02-26

Änr KS 2020/48.106
4 av 4

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2020-02-26
Tjänsteutlåtande, Täby kommun, 2020-02-06
Förslag till reviderat samverkansavtal SRMH
Förslag till reviderat reglemente SRMH
Protokollsutdrag SRMH
Tjänsteutlåtande, SRMH 
Nuvarande samverkansavtal SRMH
Nuvarande reglemente SRMH

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Täby kommun, 

För kännedom: SRMH
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Avtal mellan Täby kommun och Vaxholm stad om gemensam 
kommunal miljö- och hälsoskyddsnämnd - Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd

Täby kommun, organisationsnummer 212000-0118 och Vaxholms stad, 
organisationsnummer 212000-2908 har ingått följande samverkansavtal om en 
gemensam myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsövning bland annat inom 
miljö- och hälsoskydds-, livsmedels-, alkohollagstiftningen enligt vad som anges 
nedan.

1 § Samverkan

Täby kommun och Vaxholms stad samverkar genom den gemensamma 
myndighetsnämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (nedan kallad 
Nämnden). Under nämnden lyder förvaltningen Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor (nedan kallat Kontoret).

Nämndens uppdrag, arbetsformer och verksamhet framgår av nämndens vid var tid 
gällande reglemente se Bilaga 1. Reglementet ska antas av Täby kommun och 
Vaxholms stad var för sig.

Uppgifter inom miljöområdet som inte ingår i Nämndens roll som kontroll- och 
tillsynsmyndighet bör i första hand ombesörjas av varje kommun var för sig. 
Nämnden kan i mån av möjlighet bistå med expertkunskap utöver 
myndighetsuppdraget i den mån insatsen inte står i strid med myndighetsrollen. 
Sådana uppdrag ska i särskild ordning regleras mellan kommunen och Nämnden 
och finansieras av den uppdragsgivande kommunen på timbasis enligt gällande 
miljöbalkstaxa.

Samverkan enligt detta avtal ska genomföras enligt gällande lag och den 
verksamhetsplan som, efter samråd mellan kommunerna, fastställts i respektive 
kommun samt sträva mot de eventuella mål som satts i denna plan.

2 § Ansvarsfördelning

Täby ska vara värdkommun och huvudman för Nämnden och Kontoret. Nämnden 
ska ingå i Täby kommuns organisation.
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Kontoret ska ansvara för beredning och verkställighet av Nämndens beslut samt för 
planering och administration av nämndens verksamhet.

Täby kommun ska vara arbetsgivare för den personal som är anställd vid Kontoret. 
Kontorets chef tillsätts av Täby kommun. 

Kontoret ska ha sitt säte i Täby kommun. Täby kommun ska ansvara för att 
ändamålsenliga lokaler upplåts till Kontoret. 

Täby kommun ska ansvara för att erforderlig ansvarsförsäkring tecknas. Självrisk 
och eventuella skadestånd överstigande försäkringens maxbelopp fördelas mellan 
kommunerna enligt fördelning i övrigt enligt 4 § i detta avtal.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får ingå samverkan med annan 
kommun (Tillkommande kommun) om att utföra uppgifter för dess räkning inom 
Nämndens verksamhetsområde. Beslutanderätt får inom ramen för sådan 
samverkan delegeras till anställd inom Kontoret. Sådana uppdrag ska finansieras av 
den Tillkommande kommunen. Kommunstyrelsen i respektive kommun ska ges 
möjlighet att lämna synpunkter innan sådan samverkan med Tillkommande 
kommun ingås.

3 § Budget och verksamhetsmål

Täby kommun ansvarar för upprättandet och fastställandet av verksamhetsplan, 
innefattandes budget och verksamhetsmål för Nämnden, efter samråd med 
Vaxholms stad. 

Nämnden ska senast den 30 april varje år överlämna förslag till verksamhetsplan 
för det kommande verksamhetsåret till Täby kommun och Vaxholms stad. 
Verksamhetsmålen ska vara möjliga att följas upp och utvärderas.

Finansiering av uppdrag som Nämnden ska utföra för Tillkommande kommuner 
genom samverkansavtal ska redovisas särskilt i budgetförslaget.

4 § Kostnadsfördelning och reglering

Samtliga kostnader, med undantag för de kostnader som Tillkommande kommuner 
ska erlägga enligt 2 §, för Nämndens verksamhet ska fördelas mellan Täby 
kommun och Vaxholms stad enligt följande procentuella fördelning:

Täby 76 %
Vaxholm 24 %
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Täby kommun ska under pågående verksamhetsår fakturera Vaxholms stad för 
dess del av Nämndens budgeterade kostnader en gång i kvartalet.

Underskott eller överskott fördelas enligt den kostnadsfördelning som tillämpats det 
år då underskott eller överskott uppkommit. Reglering sker enligt Täby kommuns 
principer för ekonomistyrning. Reglering av Nämndens kostnader mot budget ska 
ske genom återbetalning eller tilläggsfakturering av Vaxholms stads andel inom 
mars månad året efter verksamhetsåret. 

5 § Rapportering och insyn

De samverkande kommunerna har rätt till fortlöpande insyn i hur uppgifterna 
fullgörs och redovisning av kostnader som avser nämndens verksamhet. 

Nämnden ska till Täby kommun och Vaxholms stad kvartalsvis redovisa ekonomisk 
uppföljning samt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur satta mål bedöms 
uppnås.

Nämndens verksamhetsberättelse ska lämnas till Täby kommun och Vaxholms stad 
senast den 1 mars året efter verksamhetsåret.

6 § Omförhandling

Om förhållandena i någon av de samverkande kommunerna väsentligt skulle 
förändras har berörd kommun rätt att påkalla omförhandling av avtalet under 
avtalstiden. För ändring av detta avtal krävs att båda parter överenskommer om 
sådan ändring.

7 § Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän 
domstol.

8 § Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller fr.o.m. 1 maj 2020 och tillsvidare. Det tidigare samverkansavtalet 
som trädde ikraft 1 januari 2012 upphör att gälla i samband med detta. Parterna 
har en ömsesidig rätt att säga upp avtalet löpande. Vid uppsägning upphör avtalet 
att gälla den 31 december året efter det kalenderår då uppsägning sker. Detta 
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innebär exempelvis att om avtalet sägs upp den 3 mars 2020 upphör avtalet att 
gälla den 31 december 2021. 

Den kommun som säger upp avtalet svarar för de kostnader som uppkommer på 
grund av uppsägningen, såsom exempelvis flytt av data, hyreskostnader, 
omställningsstöd eller andra extrakostnader för personal utöver lön som kan 
uppkomma på grund av uppsägningen. 

9 § Dokumenthantering och arkivering

Handlingar och övrig information som inkommer eller upprättas vid Nämnden 
förvaras hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

Täby kommun är arkivhållare för handlingar och information som Nämnden lämnar 
till slutarkiv.

10 § Avtalets giltighet

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänts av Täby kommuns och Vaxholms 
stads kommunfullmäktige.

Ordförande Ordförande
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 
Täby kommun Vaxholms stad

Kommundirektör Kommundirektör
Täby kommun Vaxholms stad 

Miljö- och hälsoskyddschef
SRMH
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Avtalet godkänt av:
Kommunfullmäktige i Täby kommun 2020-___-___ , § __
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2020-___-___ , § __

Bilagor: 

Bilaga 1 Reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
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Ansvarsområde och uppgifter

1 § Täby kommun och Vaxholms stad (nedan Samverkanskommunerna) har kommit överens om att 
fr.o.m. den 1 januari 2012 ingå i den gemensamma nämnden, Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd.

Utöver det som följer av lag eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente samt 
vad fullmäktige i båda Samverkanskommunerna beslutat att nämnden ska fullgöra. 

Täby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation. 

2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för Vaxholm stads räkning för den 
myndighetsutövning som påförts kommunen enligt nedanstående lagar samt därtill angränsande 
lagar, förordningar och föreskrifter avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt

1. miljöbalken, med undantag för 
a) strandskydd, 
b) prövning av frågor avseende natur- och kulturreservat, naturminne och djur- och 
växtskyddsområde,

2. livsmedelslagen, 
3. strålskyddslagen, 
4. alkohollagen, 
5. lag om foder och animaliska biprodukter,
6. lagen om tobak och liknande produkter, 
7. lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
8. lagen om sprängämnesprekursorer,

3 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för Täby kommuns räkning för den 
myndighetsutövning som påförts kommunen enligt nedanstående lagar samt därtill angränsande 
lagar, förordningar och föreskrifter avseende prövning, tillsyn och kontroll enligt

1. miljöbalken, med undantag för 
a) strandskydd, 
b) prövning av frågor avseende natur- och kulturreservat, naturminne och djur- och 
växtskyddsområde,
c) prövning av frågor om hushållsavfall i Täby kommun avseende 
- kompostering av matavfall från hushåll, 
- förlängt hämtningsintervall, 
- särskilt abonnemang, 
- behållare och annan utrustning,
- anvisa plats för avfallshämtning,

2. livsmedelslagen, 
3. strålskyddslagen, 
4. alkohollagen, 
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5. lag om foder och animaliska biprodukter,
6. lagen om tobak och liknande produkter, 
7. lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
8. lagen om sprängämnesprekursorer,

4 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska för Samverkanskommunerna svara för de övriga 
uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.

Uppgifter som inte ingår i den gemensamma Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
prövnings- och tillsynsroll ombesörjs av Samverkanskommunerna var för sig.

5 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för att ta fram förslag till taxor och 
författningar som rör nämndens verksamhetsområde. 

Vidare ansvarar nämnden för att som myndighetsnämnd besvara yttranden inom sina 
ansvarsområden,1  svara för myndighetsinformation inom verksamhetsområdet, bistå 
Samverkanskommunerna med expertkunskap inom myndighetsområdet samt delta i 
Samverkanskommunernas krisberedskapshantering.

6 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får bistå andra kommuner inom nämndens 
verksamhetsområde. Sådana uppdrag ska finansieras av den uppdragsgivande kommunen.

Organisation, personal, budget och inköp

7 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för att organisationen inom dess 
verksamhet är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till lagar och andra förordningar inom 
verksamhetsområdet samt de av fullmäktige i respektive Samverksankommun fastställda mål, 
riktlinjer och budget.

Kommunstyrelsen i Täby kommun ansvar däremot för samtliga personalfrågor i egenskap av 
anställningsmyndighet.

8 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska årligen upprätta och överlämna förslag till 
budget och verksamhetsmål för det kommande verksamhetsåret till respektive Samverkanskommun. 
Budgeten fastställs därefter av kommunfullmäktige i Täby kommun efter samråd med Vaxholms stad.

9 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för upphandling inom sitt 
verksamhetsområde och inom ramen för beviljade anslag.

1 Kommunstyrelsen i Täby kommun besvarar däremot alla remisser inom samtliga av kommunens 
verksamheter. Med remisser avses synpunkter på lagar, förordningar, föreskrifter och generella riktlinjer som 
är ställda till Täby kommun. Remisser som är ställda till Vaxholm stad besvaras av Vaxholm stad. 
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Kommunstyrelsen i Täby kommun ansvarar däremot för upphandling som berör två eller flera 
nämnders verksamhet.

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

10 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande lagar och föreskrifter samt de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fastställts av 
fullmäktige. Nämnden ska svara för uppföljning och utvärdering av den verksamhet nämnden 
ansvarar för, oavsett utförare. Nämnden ska också svara för uppföljning av ingångna avtal.

Nämnden ska till kommunstyrelsen i respektive Samverkanskommun kvartalsvis redovisa hur den 
ekonomiska ställningen är och minst halvårsvis rapportera hur verksamheten utvecklas samt hur mål 
och riktlinjer uppfylls. 

Nämnden ska också fullgöra sådan rapporteringsskyldighet till annan myndighet som ålagts den 
enligt annan lag.

Personuppgiftsansvar

11 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

12 § Det åligger kommunstyrelsen i Täby kommun att definiera ansvaret mellan styrelsen och de 
övriga nämnderna vid nämndöverskridande personuppgiftsbehandlingar inom kommunens 
verksamheter. Det åligger därvid Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att utifrån 
ansvarsfördelningen mellan nämnderna följa de olika åtaganden som uppställs i artikel 26 och 28 
dataskyddsförordningen.

Processbehörighet

13 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får själv eller genom ombud föra nämndens talan 
i alla mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde, om inte någon annan ska göra det på 
grund av lag, annan författning eller beslut av fullmäktige.

Kommunstyrelsen i Täby kommun för kommunens talan i mål eller ärende där två eller flera 
nämnders verksamhetsområde berörs, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige.
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Tidpunkt för sammanträden 

14 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet. 

Kallelse 

15 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 
en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Närvarorätt 

16 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, 
får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Sammansättning 

17 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd består av fyra ledamöter och fyra ersättare från 
Täby kommun som väljs av fullmäktige i Täby kommun och två ledamöter och två ersättare från 
Vaxholms stad som väljs av fullmäktige i Vaxholms stad. 

Presidium 

18 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds presidium ska bestå av ordförande och förste 
vice ordförande som utses av fullmäktige i Täby kommun. 
 
Fullmäktige i Täby kommun ska utse en ordförande bland ledamöterna från Täby kommun och en 
vice ordförande bland ledamöterna från Vaxholm stad. Valet av vice ordförande ska ske utifrån 
nominering från Vaxholm stad.

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

Ordföranden 

19 § Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
5. bevaka att nämndens beslut verkställs,
6. närmast under nämnden med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
verksamhetsområde,
7. främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt 
8. företräda nämnden om nämnden inte bestämt annat i särskilt fall.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

20 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. 
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Om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
tjänstgöra för längre tid, ska nämnden hemställa att fullmäktige i Täby kommun utser annan ledamot 
till att fullgöra ordförandens/övriga i presidiets uppgifter. 

Förhinder 

21 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid Södra Roslagens miljö 
och hälsoskyddskontor. Kontoret ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 

22 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
från samma kommun som utsett ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättare ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige i 
respektive Samverkanskommun har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den 
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet, men inte ställa yrkanden eller delta i besluten.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

23 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Yrkanden 

24 § När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd förklarat överläggningen i ett ärende 
avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
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kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge 
det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.

Deltagande i beslut 

25 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslut fattas. En ledamot är däremot skyldig att delta i beslut i ärende som rör 
myndighetsutövning mot enskilda. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation. 

Reservation 

26 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 

27 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

28 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det 
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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Delgivningsmottagare

29 § Delgivning med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sker med ordföranden eller med 
anställd som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

30 § Om ej annat beslutats, ska avtal samt andra handlingar och skrivelser i Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnds namn undertecknas av ordföranden. Vid ordförandens förhinder ska 
undertecknande i nämndens namn ske av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer.
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Reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta kontorets 
tjänsteutlåtande som svar på förslaget om reviderat reglemente för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Sammanfattning 

En översyn av reglementen för kommunstyrelsen och samtliga av Täby 
kommuns nämnder har genomförts. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
nya reglementen.  

I förslaget till nya reglementen har nämndernas ansvarsområden förtydligats 
enligt gällande lagstiftning. Reglementen har även förändrats avseende 
disposition och uppdaterats med likvärdigt ansvar avseende vissa 
administrativa ärenden såsom avlämnande av yttranden samt krav på 
planering och uppföljning. Ett fåtal förändring avseende vissa nämnders 
ansvarsområden har också gjorts.  

Revideringen innebär också att nämndernas arbetsformer regleras i ett 
gemensamt reglementen, ”Reglemente med allmänna bestämmelser för Täby 
kommuns nämnder”. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av reglementen för kommunstyrelsen och samtliga Täby kommuns 
nämnder har genomförts. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har 
fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya reglementen. 

Nämndernas ansvarsområdet har förtydligats enligt gällande lagstiftning samt 
uppdaterats enligt fattade beslut om förändringar i respektive reglemente. 
Bland annat har nämndernas ansvar för personuppgiftsbehandling samt ett 
förtydligande av vad som gäller för nämndernas processbehörighet lagts till. 
Samtliga reglementen har också förändrats avseende disposition och 
uppdaterats med likvärdigt ansvar avseende vissa administrative ärenden 
såsom avlämnande av yttranden och krav på planering och uppföljning. Ett 
fåtal förändringar avseende vissa nämnders ansvarsområden har också gjorts.  
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Föreslagna reglementen innebär även en förändring i Täby kommuns 
nämndorganisation då krisledningsnämnden, som tidigare utgjorts av 
kommunstyrelsens ledamöter, blir en egen nämnd med ett eget reglemente. 

Kommunstyrelsen har, i följande situationer, getts rätt att fatta beslut som rör 
andra nämnders verksamhet: 

 Omlokalisering, nyetablering, eller nedläggning där verksamheten för 
två eller flera nämnder berörs, 

 Avgörande beslut om två eller flera nämnder är oense i en fråga som 
inte avser myndighetsutövning, tillämpning av lag eller ärenden som i 
övrigt rör enskilda,  

 Föra kommunens tala i mål och ärende dör två eller flera nämnders 
verksamhetsområde berörs (processbehörighet) 

 Upphandling som berör två eller flera nämnders verksamhet 

Det har även förtydligats att kommunstyrelsen har rätt att föra talan vid 
yttrande i samband med tillståndsansökningar o.d. från annan 
verksamhetsutövare i samband med miljöprövning samt föra talan i ärende 
som för bostadsförvaltningslagen. 

Ansvar för prövning av avfallsfrågor samt för frågor som rör strandskydd och 
natur- och kulturreservat enligt miljöbalken har tydliggjorts mellan 
stadsbyggnadsnämnden och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i 
föreslagna reglementen. 

Revideringen innebär också att nämndernas och kommunstyrelsens 
arbetsformer regleras i ett gemensamt reglemente, ”Reglemente med 
allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder”. Varje nämnd har 
således att förhålla sig till det gemensamma reglementet samt den egna 
nämndens reglemente. 

Kontorets synpunkter 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, nedan kontoret, är 
sammantaget positivt till översynen av reglementen i Täby kommun. Kontoret 
konstaterar att om de föreslagna förändringarna kommer samverkansavtalet 
mellan Täby kommun och Vaxholms stad att behöva revideras. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är en gemensam 
nämnd för Täby kommun och Vaxholm stad. Nämndens möjligheter att sköta 
de uppgifter som i föreslaget reglemente påförts nämnden underlättas om 
uppdraget är identiskt för respektive samverkande kommun. SRMH har vid 
framtagning av förslag till taxor, lokala författningar samt lokala riktlinjer 
strävat efter att få likalydande formuleringar i respektive styrdokument som 
fastställs av kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad. Kontoret 
anser att detta även bör återspeglas i SRMH:s reglemente. Förslaget 
innehåller undantag som är generella för Täby kommun. Kontoret anser att 
SRMH:s uppdrag bör vara likalydande i respektive samverkande kommun i så 
stor utsträckning om är mjöligt. 
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Kontoret anser att SRMH:s uppdrag bör förytligas till att även omfatta ansvar 
för att ta fram förslag på taxor och författningar som berör nämndens 
område.  

I Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel 3 § anges att tillstånd 
inte kan beviljas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i 
ärendet. Kontoret anser att SRMH bör få uppdraget att svara för 
samverkanskommunernas räkning i dessa frågor. 

I 2 § i förslaget till reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd anges nämndens myndighetsuppdrag. Den 
myndighetsutövning som i miljöbalken påförts kommuner ska enligt förslaget 
handhas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd med vissa 
undantag. Undantagen omfattar strandskydd, natur- och kulturreservat, 
naturminne och djur- och växtskyddsområde samt prövning av frågor om 
hushållsavfall i Täby kommun. 

Kontoret anser att tillsyn och kontroll över naturreservat samt naturminne och 
djur- och växtskyddsområde som enligt miljöbalken påförts kommunerna ska 
tillhöra nämndens ansvarsområde. Det är rimligt att ansvaret för att föreslå 
eller besluta om reservat eller skyddsområden inte ges till samma nämnd som 
uppdras att ansvara för att utöva tillsyn över samma reservat och 
skyddsområden. Av den anledningen anser kontoret att SRMH bör få 
uppdraget att utöva tillsyn och kontroll över naturreservat samt naturminnen 
och djur- och växtskyddsområden som kommunen ansvarar för enligt 
miljöbalken. Beslut om att inrätta naturreservat samt naturminnen och djur- 
och växtskyddsområden bör dock inte ligga inom SRMH:s ansvarsområde. 

Undantaget för prövning av frågor om hushållsavfall i Täby kommun bör 
utredas ytterligare avseende ansvarsfördelningen inom avfallsområdet i 
Vaxholm stad. Kontorets tolkning är att SRMH fortsättningsvis har ansvar för 
tillsynen enligt miljöbalken med avseende på avfallshanteringen på enskilda 
fastigheter. Eftersom bristfällig avfallshantering kan ge upphov till olägenhet 
för människors hälsa och miljön är det rimligt att ansvaret för de frågorna 
ligger inom SRMH området. 

Om kompostering av matavfall sker av företag eller bostadsrättsföreningar 
eller andra ägare till lokaler och flerbostadshus kan komposteringen i vissa fall 
även omfattas av regler om hantering animaliska biprodukter. Detta innebär 
att komposteringen kan kräva att tillstånd erhålls från Jordbruksverket. 
Undantaget bör därför preciseras till att enbart omfatta Avfallsförordning 
(2011:927) § 45.  

Att undantaget inte gäller prövning av frågor om specifikt matavfall även i 
Vaxholm kommer dock innebära att synergieffekter i form av ökade 
ärendevolymer inom avfallsområdet för SRMH försvinner. Kontoret anser att 
SRMH:s uppdrag bör vara så likvärdigt som möjligt i respektive 
samverkanskommun. 

Att undantaget, så som det formulerats i förslaget inte omfattar frågor om 
fastighetsnära hantering eller hämtning av slam och latrin ser kontoret 
positivt på. Eftersom SRMH föreslås ansvara för prövning och tillsyn av 
enskilda avloppslösningar i bägge samverkanskommunerna är det rimligt att 
tillsyn och prövning i frågor om hämtning och fastighetsnära 
omhändertagande av slam och latrin även hanteras av nämnden. 
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Kontoret ställer sig positivt till att ansvaret för att föra talan enligt 22 kap. 6 § 
2 stycket miljöbalken ges till kommunstyrelsen. I de fall tillsynsansvar för en 
enskild tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet överlåts till kommunen är det 
lämpligt att SRMH inte yttrat sig i samband med verksamhetens ansökan om 
tillstånd. Kontoret anser, med samma motivering som tidigare angetts, att 
ansvaret för att föra talan enligt 22 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken för 
Vaxholms del inte ska ges till SRMH. 

Kontoret har inga synpunkter på föreslaget reglemente med allmänna 
bestämmelser för Täby kommuns nämnder. 

 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Erik Moelv 

Miljö- och hälsoskyddschef 

 

Bilagor:    Reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
  hälsoskyddsnämnd 

    Reglemente för kommunstyrelsen i Täby 
  kommun 

    Reglemente med allmänna bestämmelser för 
  Täby kommuns nämnder   

Expedierat till:   Kommunstyrelsen i Täby kommun 
  

Kopia till:  Kommunstyrelsen i Vaxholm 
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Reglemente för Södra Roslagens miljö och hälsoskydd snämnd 
 

Täby och Vaxholm har kommit överens om att fr. o. m. den 1 januari 2012 ingå i den gemensamma 

nämnden, Södra Roslagens Miljö och hälsoskyddsnämnd. 

 

Utöver det som föreskrivs om gemensamma nämnder i kommunallagen, gäller bestämmelserna i 

detta reglemente samt det som överenskommits i särskilt samverkansavtal mellan kommunerna. 

 

Täby är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation. 

 

Uppgifter 
 

§ 1 

 

Den gemensamma nämnden ska svara för de samverkande kommunernas prövning och 

tillsyn/kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och 

föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Nämnden ska vidare svara för de övriga 

uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet.  

 

Den gemensamma nämnden ska också svara för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och 

tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln.  

 

Även tillsyn enligt strålskyddslagen vad gäller solarier och miljöbalkstillsyn över naturreservat som 

beslutats av kommunerna ingår i nämndens ansvarsområde. 

 

§ 2 

 

Den gemensamma nämnden ska vidare som myndighetsnämnd besvara remisser från 

samverkanskommunerna, svara för myndighetsinformation inom verksamhetsområdet, bistå 

samverkanskommunerna med expertkunskap inom myndighetsområdet samt delta i 

samverkanskommunernas krisberedskapshantering. 

 

§ 3 

 

Uppgifter inom miljöområdet som inte ingår den gemensamma nämndens kontrollmyndighetsroll 

bör i första hand ombesörjas av varje kommun för sig. Nämnden kan i mån av möjlighet bistå med 

expertkunskap utöver myndighetsuppdraget i den mån insatsen inte står i strid med 

myndighetsrollen. Sådana uppdrag ska i särskild ordning regleras mellan kommunen och nämnden 

och finansieras av den uppdragsgivande kommunen på timbasis enligt gällande timtaxa. 

 

§ 3A 

 

Den gemensamma nämnden får bistå andra kommuner med uppgifter inom nämndens 

verksamhetsområde om så är lämpligt. Sådana uppdrag skall finansieras av den uppdragsgivande 

kommunen. 

636



2012-01-01 2(5) 

 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
 

§ 4 

 

Nämnden ska besluta i kommunfullmäktiges ställe i ärenden som rör 

- Nämndens förvaltningsorganisation 

- Remissyttranden inom nämndens verksamhetsområde å kommunernas vägnar under 

förutsättning av att remissen inte berör flera nämnders/styrelsers 

verksamhetsområden. 

 

Delegering gäller dock inte beträffande ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars är 

av större vikt. Sådana ärenden ska istället behandlas av respektive samverkanskommuns 

fullmäktige. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

§ 5 

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i lag eller 

annan författning samt bestämmelserna i detta reglemente. Nämnden ska vidare bedriva 

verksamheten i enlighet med det avtal som upprättats mellan de samverkande kommunerna. 

 

§ 6 

 

Nämnden ska rapportera till respektive samverkanskommuns fullmäktige i enlighet med vad som 

framgår av samverkansavtalet. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsformer 
 

Sammansättning 

 

§ 7 

 

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare, Fyra ledamöter och fyra ersättare väljs av 

Täby kommun medan två ledamöter och två ersättare väljs av Vaxholms stad. 

 

Täby kommun ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande. 

Ordförande väljs bland ledamöterna från Täby medan vice ordförande väljs bland ledamöterna från 

Vaxholm. 

 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
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§ 8 

 

Presidiet ska bestå av ordförande och vice ordförande, båda väljs av Täby kommun. 

 

Ordförande väljs bland ledamöterna från Täby kommun och vice ordförande väljs bland 

ledamöterna från Vaxholms stad. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

 

§ 9 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om ersättare inte valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av respektive 

kommunfullmäktige bestämda ordningen. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 

§ 10 

 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna. 

 

§ 11 

 

En ersättare som är närvarande vid nämndens sammanträde utan att därvid tjänstgöra, har rätt att 

delta i överläggningarna – men inte i besluten – samt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Ersättare för ordföranden 

 

§ 12 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, fullgör den till levnadsåldern äldste ledamoten ordföranden uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 

därvid ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden 

 

§ 13 

 

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden själv bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Täby kommun om inte nämnden bestämmer annat. 

 

 Kallelse 

 

§ 14 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 

ledamoten göra detta. 

 

Anmälan av förhinder 

 

§ 15 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.  
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Justering och anslag av protokoll 

 

§ 16 

 

Protokoll justeras av ordförande och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt för nämnden innan paragrafen justeras.  

 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla andra dagen efter 

justering. Nämndens sekreterare har ansvaret för att kontrollera när nämndens protokoll har 

anslagits på de olika anslagstavlorna. 

 

Särskilt uttalande 

 

§ 17 

 

Nämnden beslutar huruvida särskilt uttalande till protokollet ska göras. Sådant uttalande ska 

föreligga skriftligt vid sammanträdet och avse ärenden som behandlats av nämnden. 

 

Reservation 

 

§ 18 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justering av protokollet. 

 

Delgivning 

 

§ 19 

 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den anställd som nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

 

§ 20 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska för nämndens räkning 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Avtal, handlingar och 

skrivelser ska kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 

_______ 
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Justerare

§ 43 Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet i Vaxholms stad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad antas.

Kommunstyrelsens beslut
Implementeringen av strategin ska följas upp vid årsskiftet 2020/2021. Uppföljningen ska presenteras 
för kommunstyrelsen tillsammans med en långsiktig planering för hur barnrättsarbetet i Vaxholms stad 
ska organiseras.

Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Som lag 
har barnkonventionen fått egen bärighet som rättslig grund vilket innebär att den ensam kan ligga till 
grund för beslut hos både myndigheter och domstolar. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 ( KF 2019/§68) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta vidare med att ta fram ett förslag till styrdokument för barnrättsarbetet i Vaxholms stad. 

Sedan slutet av 2019 bedrivs under ledning av kommunledningskontoret ett förvaltningsövergripande 
projekt för ”implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad”.  Som en del i projektet 
har strategin för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad arbetats fram. 

Strategin ska vara ett styrdokument för stadens samtliga nämnder och styrelse och vara gällande för 
såväl tjänstepersoner som förtroendevalda. Strategin syftar till att säkerställa att barnkonventionen och 
det barnrättsbaserade arbetssättet är implementerat i kommunens alla verksamheter. Strategin 
tydliggör stadens övergripande inriktning och preciserar ett antal nyckelfaktorer som är av vikt för att 
säkerställa en efterlevnad av barnkonventionen. 

Strategin ska vara Vaxholms stads gemensamma utgångspunkt för barnrättsarbetet. För att möjliggöra 
en implementering av strategin kommer kommunen inom projektet ”implementering av ett 
barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad” arbeta vidare med att ta fram metoder och arbetssätt som 
möjliggör ett barnrättsbaserat arbetssätt. Inom projektet kommer även utbildningsinsatser att 
genomföras.

I strategin fastställs att kommunstyrelsen är ansvarig för att tillhandahålla metoder och arbetssätt som 
stödjer att implementeringen är systematisk och långsiktigt hållbar. Kommunstyrelsen är även ansvarig 
för att alla anställda och förtroendevalda erbjuds grundläggande utbildning kring barnkonventionen och 
det barnrättsbaserade arbetssättet. Kommunstyrelsen ska vid behov utvärdera och uppdatera strategin.  

Men hänvisning till detta föreslår förvaltningen att implementeringen av strategin ska följas upp vid 
årsskiftet 2020/2021. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen tillsammans med en 
långsiktig planering för hur barnrättsarbetet i Vaxholms stad ska organiseras. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-03-12
Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad 

641



Protokoll
2020-04-02

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
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Tjänsteutlåtande
2020-03-12

Änr KS 2020/63.009
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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

Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad 

Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 
Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad antas.

Kommunstyrelsens beslut
Implementeringen av strategin ska följas upp vid årsskiftet 2020/2021. Uppföljningen ska presenteras 
för kommunstyrelsen tillsammans med en långsiktig planering för hur barnrättsarbetet i Vaxholms stad 
ska organiseras.

Ärendebeskrivning 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Som lag 
har barnkonventionen fått egen bärighet som rättslig grund vilket innebär att den ensam kan ligga till 
grund för beslut hos både myndigheter och domstolar. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 ( KF 2019/§68) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta vidare med att ta fram ett förslag till styrdokument för barnrättsarbetet i Vaxholms stad. 

Sedan slutet av 2019 bedrivs under ledning av kommunledningskontoret ett förvaltningsövergripande 
projekt för ”implementering av ett barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad”.  Som en del i projektet 
har strategin för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad arbetats fram. 

Strategin ska vara ett styrdokument för stadens samtliga nämnder och styrelse och vara gällande för 
såväl tjänstepersoner som förtroendevalda. Strategin syftar till att säkerställa att barnkonventionen och 
det barnrättsbaserade arbetssättet är implementerat i kommunens alla verksamheter. Strategin 
tydliggör stadens övergripande inriktning och preciserar ett antal nyckelfaktorer som är av vikt för att 
säkerställa en efterlevnad av barnkonventionen. 

Strategin ska vara Vaxholms stads gemensamma utgångspunkt för barnrättsarbetet. För att möjliggöra 
en implementering av strategin kommer kommunen inom projektet ”implementering av ett 
barnrättsbaserat arbetssätt Vaxholms stad” arbeta vidare med att ta fram metoder och arbetssätt som 
möjliggör ett barnrättsbaserat arbetssätt. Inom projektet kommer även utbildningsinsatser att 
genomföras.

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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I strategin fastställs att kommunstyrelsen är ansvarig för att tillhandahålla metoder och arbetssätt som 
stödjer att implementeringen är systematisk och långsiktigt hållbar. Kommunstyrelsen är även ansvarig 
för att alla anställda och förtroendevalda erbjuds grundläggande utbildning kring barnkonventionen och 
det barnrättsbaserade arbetssättet. Kommunstyrelsen ska vid behov utvärdera och uppdatera strategin.  

Men hänvisning till detta föreslår förvaltningen att implementeringen av strategin ska följas upp vid 
årsskiftet 2020/2021. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen tillsammans med en 
långsiktig planering för hur barnrättsarbetet i Vaxholms stad ska organiseras. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-03-12
Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Johanna Frunck, klk 
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Inledning 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag. 
Sverige skrev som ett av de första länderna under konventionen år 1990 och konventionen har varit 
bindande i Sverige sedan dess. Att barnkonventionen blivit svensk lag innebär inga nya rättigheter 
för barnen men barnkonventionens ställning i Sverige har stärks. Den stora skillnaden är att 
domstolar och myndigheter blir skyldiga att tillämpa rättigheterna i konventionen. Som lag får 
barnkonventionen egen bärighet som rättslig grund vilket innebär att den ensam kan ligga till grund 
för beslut hos både myndigheter och domstolar. 

Vaxholms stad ska vara kommunen för alla, oavsett ålder. Barn och unga ska ha den bästa starten i 
livet och kommunen ska arbeta för att alla barn oavsett bakgrund, kön, hudfärg, sexuell läggning, 
språk, religion, åsikter, sociala ursprung eller funktionsnedsättning får likartade förutsättningar. I 
Vaxholm ska barnets rättigheter respekteras i enlighet med FN:s barnkonvention och barnets bästa 
ska tas i beaktande vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Vaxholms stad ska arbeta för att barn 
och unga ska ha inflytande i besluts- och åtgärdsprocesser som påverkar dem.

Vaxholms stad ska genom att all verksamhet genomsyras av ett barnrättsbaserat arbetssätt och 
utgår från ett barnrättsperspektiv säkerställa en efterlevnad av barnkonventionen. Att arbeta 
barnrättsbaserat innebär att ha utgångspunkt i varje barn som rättighetsbärare. Varje beslut eller 
åtgärd som berör barn ska föregås av en prövning av barnets bästa utifrån rättigheterna i 
konventionen. Barnets bästa i den enskilda frågan ska sedan prioriteras mot andra intressen. I de 
fall kommunen inte beslutar i enlighet med barnets bästa i den enskilda frågan ska detta motiveras 
och om det är nödvändigt ska kompensatoriska åtgärder vidtas.

Syfte

”Strategi för det barnrättsbaserade arbetssättet Vaxholms stad” är ett styrdokument för 
kommunens samtliga nämnder och styrelse och är gällande för såväl tjänstepersoner som 
förtroendevalda. Strategin syftar till att säkerställa att barnkonventionen och det barnrättsbaserade 
arbetssättet är implementerat i alla verksamheter. Strategin är styrande vid beslutsfattande, 
uppföljning samt i de löpande verksamheterna. Strategin syftar vidare till att tydliggöra Vaxholms 
övergripande inriktning och preciserar ett antal nyckelfaktorer som är av vikt för att säkerställa ett 
barnrättsbaserat arbetssätt och en efterlevnad av barnkonventionen.

Barnkonventionens innehåll och de fyra grundläggande principerna  

Barnkonventionen består av 54 artiklar som tillsammans utgör en odelbar helhet. Fyra av artiklarna 
utgör de grundläggande principerna och ska ses som en tolkningsram för övriga artiklar. De fyra 
grundläggande principerna ska alltid beaktas i frågor som berör barn. 

 Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras. 
 Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och åtgärder som berör barn. 
 Artikel 6. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.
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Definition begreppet barn

Av artikel 1 barnkonventionen framgår att med barn avses varje människa under 18 år.

Begreppet barn i barnkonventionen har tre dimensioner och syftar till:

1. Det enskilda barnet.
2. Barn som grupp.
3. Barn i allmänhet, alla barn.

Begreppet barn i rubricerad strategi utgår från ovanstående definition. 

Nyckelfaktorer

Nedan preciseras ett antal nyckelfaktorer som är av vikt för att säkerställa ett barnrättsbaserat 
arbetssätt och en efterlevnad av barnkonventionen. 

Anställda och förtroendevalda i Vaxholm har grundläggande kunskaper kring 
barnkonventionen och det barnrättsbaserade arbetssättet  
Kunskap om barnkonventionen och att arbeta barnrättsbaserat är en grundförutsättning för att i 
det dagliga arbetet leva upp till det lagkrav som barnkonventionen innebär. 

Vaxholms stad ska kontinuerligt erbjuda nyanställda utbildning kring barnkonventionen och det 
barnrättsbaserade arbetssättet. Vaxholms stad ska vidare ha information tillgänglig för anställda 
och förtroendevalda som vill säkerställa sina kunskaper kring konventionen och det 
barnrättsbaserade arbetssättet.

Barnets rätt till likabehandling ska säkerställas
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till alla rättigheter, ingen får diskrimineras. Varje 
barn är bärare av rättigheterna, rättighetsbärare. Vaxholms stads verksamheter ska arbeta för att 
säkerställa barnets rättigheter. 

Åtgärder och beslut som fattas i Vaxholms stad ska bidra till att alla barn får likartade 
förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.  Särskild hänsyn ska tas till att barn som tillhör 
vad som brukar benämnas som sårbara grupper och som kan ha sämre möjligheter att tillgodogöra 
sig sina rättigheter än barn i allmänhet. 

Styrdokument
Vaxholms stads styrdokument är instrument för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna. 
Styrdokument finns på olika nivåer och innehåller alltifrån övergripande inriktning till direkta 
direktiv på hur vi ska agera. Alla styrdokument som kan komma att påverka barn ska innefatta ett 
barnrättsperspektiv. Då barnrättsperspektivet ska vara implementerat i de dagliga 
arbetsprocesserna ska strategin vara det enda styrdokumentet som endast behandlar barnets 
rättigheter och Vaxholms stads arbete kring dessa. I övrigt ska barnrättsperspektivet inkorporeras i 
befintliga styrdokument. Inkorporeringen ska ske löpande när befintliga styrdokument revideras 
och när nya styrdokument skapas. 
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I styrdokumenten ska det framgå vilka konsekvenser dokumentet kan komma att ha för barn, hur 
hänsyn har tagits till barnets bästa i styrdokumentet samt hur styrdokumentet kommer att bidra till 
att de beslut/åtgärder som genomförs med stöd av styrdokumentet bidrar till barnets bästa.

Mål och budget
Mål och budget är styrande för övriga beslut och åtgärder som genomförs i en kommun. Vaxholms 
stads mål och budgetdokument ska ha ett barnrättsperspektiv. Budgeten ska säkerställa att 
kommunen genomför så stor nytta för så många barn som möjligt, idag och över tid. 

Vaxholms stads mål- och budgetdokument ska innehålla en förklaring till hur barnrättsperspektivet 
har beaktas vid utarbetandet av budgeten.

Delaktighet och inflytande bland barn och unga.
Kommunens verksamheter ska arbeta för att lyssna på barns åsikter i frågor som rör barn, både när 
det gäller frågor som berör barn i allmänhet, grupper av barn eller enskilda barn. Barnets åsikter, 
kunskaper och erfarenheter ska tillmätas betydelse och barn ska därigenom ha möjlighet till 
inflytande och delaktighet. Barn i Vaxholm ska ha möjlighet att komma till tals såväl i de 
verksamheter barn vistas t.ex. skola, förskola och ungdomsverksamhet som vid övergripande 
beslutsfattande. 

Vaxholms stad ska ha metoder och arbetssätt för att inhämta barnets synpunkter och stärka 
barnets inflytande. I de fall Vaxholms stad inhämtar barnets synpunkter ska barnet få återkoppling 
kring hur det gick i frågan och på vilket sätt barnets åsikter tillmätes betydelse. 

I beslutsunderlag ska barnets synpunkter synliggöras och det ska motiveras hur kommunen tagit 
åsikterna i beaktande. Inhämtas inte barnets synpunkter vid beslut som rör barn ska detta 
motiveras. 

Alla beslut och åtgärder som rör barn ska föregås av en prövning av barnets bästa
Barnets bästa ska prövas och vara vägledande vid alla beslut och åtgärder som rör barn.

Vaxholms stad ska ha utarbetade arbetssätt och metoder för att göra prövningar av barnets bästa. 
Omfattningen av prövningen ska vara proportionerlig till de förväntande effekterna för barn av 
föreslaget beslut/åtgärd. Arbetet med prövningar av barnets bästa ska göras systematiskt inom 
verksamheternas ordinarie arbetsprocesser.

Det är beslutsfattaren som har det slutgiltiga ansvaret för att bedöma om ett ärende eller en åtgärd 
rör barn och i så fall bedöma om prövningen av barnets bästa är tillräckligt utredd.  

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet är inte enbart aktuellt vid fattande av beslut eller genomförande av åtgärder. 
För att säkerställa att barnrättsperspektivet efterlevs krävs det att även uppföljningar/utvärderingar 
genomsyras av perspektivet. Det gäller såväl beslut eller åtgärder som rör det enskilda barnet som 
generella beslut och åtgärder som rör barn.

Beslut och åtgärder som rör barn och som ska följas upp ska följas upp och utvärderas ur ett 
barnrättsperspektiv. Uppföljningen ska visa på om beslutet fick de effekter/konsekvenser för barn 
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som var förväntat, om beslutet/åtgärden har bidragit till barnets rätt till likartade förutsättningar 
och om kommunen tog barnets åsikter i beaktande på det som sätt som uppgavs vid besluts-
/åtgärdstillfället.  

Vaxholms stad ska arbeta för att inhämta barnets synpunkter även vid uppföljning/utvärdering av 
beslut. 

Kunskap om att anmäla misstanke om barn som far illa 
Barnkonventionen slår likt andra överenskommelser om mänskliga rättigheter och annan nationell 
lagstiftning fast att barn ska skyddas mot all form av fysisk eller psykisk våld, utnyttjande, vanvård 
och försumlig behandling. Alla vuxna i ett samhälle har ett gemensamt ansvar att säkerställa att 
inget barn far illa. 

Vaxholms stad ska arbeta för att alla anställda har kunskap i hur man anmäler misstanke om barn 
som far illa till Socialtjänsten. 

Implementering och uppföljning av strategin
Strategin ska vara implementerad i Vaxholms stads samtliga verksamheter. Vaxholms stad ska ha 
kommungemensamma metoder och arbetssätt för att stödja implementeringen. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att tillhandahålla metoder och arbetssätt som stödjer att 
implementeringen är systematisk och långsiktigt hållbar. Kommunstyrelsen är även ansvarig för att 
alla anställda och förtroendevalda erbjuds grundläggande utbildning kring barnkonventionen och 
det barnrättsbaserade arbetssättet. Kommunstyrelsen ska vid behov utvärdera och uppdatera 
strategin. 

Varje nämnd är sedan ansvarig för att strategin är implementerad i verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Justerare

§ 48 Ekonomiskt utfall januari-februari 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

Barn- och utbildningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ska återkomma med en handlingsplan för 
en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2020

Budget 
jan-feb 2020

Budgetavv 
jan-feb 2020

115 KS-Kommunledning -11 396 -12 685 1 290

217 Socialnämnd -30 450 -30 718 268

315 Barn och utbildningsnämnd -58 201 -57 745 -456

411 Stadsbyggnad -1 115 -940 -175

514 Teknik, Fritid -8 865 -9 971 1 106

Delsumma verksamheter -110 027 -112 059 2 033

112 KS Finans 113 804 114 799 -995

Total 3 777 2 739 1 038

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 3,8 mnkr vilket överstiger budgeten med 
1,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Överskott beror framförallt på att 
majoriteten av budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan och 
turistbyrån kommer senare under året. 

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr på totalen. Däremot finns det avvikelser inom olika 
verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorgen har ett överskott till följd av färre barnplaceringar 
samt lägre kostnader kopplat till försörjningsstöd. Äldreomsorgen visar ett underskott inom 
hemtjänsten och särskilt boende. Underskottet inom hemtjänsten beror på högre snittkostnad per 
timme och underskottet på särskilt boende avser högre kostnader för inhyrd HSL personal under 
rekryteringsprocesser.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Majoriteten av 
underskottet ligger på förskoleverksamheten men även grundskoleverksamheten visar ett underskott. 
Verksamheterna har för höga lönekostnader och lokalkostnader i förhållande till barnantalet. 
Förvaltningen jobbar vidare med att hantera underskottet.

Stadsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden har ett underskott på -0,2 mnkr. Bygglovsverksamhetens underskott beror på 
att intäkterna inte når upp till budget. Detta vägs delvis upp av minskade lönekostnader efter 
sjukskrivningar. GIS-verksamhetens överskott beror på högre intäkter än budgeterat och väger delvis 
upp enhetens underskott. För hela enheten är intäkterna marginellt högre samtidigt som 
lönekostnaderna är högre jämfört med föregående år. Åtgärdsplanen som nämnden beslutat om i 
samband med det negativa resultatet i årsbokslutet är under arbete och gäller fortfarande.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 1,1 mnkr. På en övergripande nivå beror 
överskottet på ej använd entreprenörsbudget och lägre mediakostnader än budgeterat. Störst överskott 
återfinns hos fritidsansvaret med parker, idrotts- och fritidsanläggning samt hamnverksamhet, där tar 
entreprenörsarbeten fart vid våren. Lägre mediakostnader beror på ett lägre elpris och en mildare vinter 
än normalt. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,0 mnkr. Underskottet beror på att skatteprognosen 
har försämrats jämfört med budget. Försämringarna beror dels på att kommunen har lägre 
befolkningsantal jämfört med prognos samt att SKR räknar med en svagare skatteunderlagstillväxt. 
Försämringen är väsentlig och uppgår till -6,1 mnkr på årsbasis. 

Regeringen har aviserat om 5,0 miljarder kronor och riksdagen har beslutat om 2,5 miljarder kronor, 
totalt 7,5 miljarder kronor extra till kommuner och regioner under 2020. Hur dessa pengar ska fördelas 
och när det ska utbetalas är oklart. För Vaxholms del kommer det sannolikt innebära 4-6 mnkr i ökade 
statsbidrag. De tillkommande statsbidragen kommer inte att öka kommunens finansiella 
handlingsutrymme utan pengarna kommer att gå till att helt eller delvis täcka den försämrade 
skatteprognosen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att barn- och 
utbildningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ska återkomma med en handlingsplan 
för en budget i balans.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2020. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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Ekonomiskt utfall januari-februari 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3 Utfall 
jan-feb 2020

Budget 
jan-feb 2020

Budgetavv 
jan-feb 2020

115 KS-Kommunledning -11 396 -12 685 1 290

217 Socialnämnd -30 450 -30 718 268

315 Barn och utbildningsnämnd -58 201 -57 745 -456

411 Stadsbyggnad -1 115 -940 -175

514 Teknik, Fritid -8 865 -9 971 1 106

Delsumma verksamheter -110 027 -112 059 2 033

112 KS Finans 113 804 114 799 -995

Total 3 777 2 739 1 038

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 3,8 mnkr vilket överstiger budgeten med 
1,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Överskott beror framförallt på att 
majoriteten av budgeten är helårsperiodiserad samtidigt som kostnader för bl.a. linfärjan och 
turistbyrån kommer senare under året. 

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,3 mnkr på totalen. Däremot finns det avvikelser inom olika 
verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorgen har ett överskott till följd av färre barnplaceringar 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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samt lägre kostnader kopplat till försörjningsstöd. Äldreomsorgen visar ett underskott inom 
hemtjänsten och särskilt boende. Underskottet inom hemtjänsten beror på högre snittkostnad per 
timme och underskottet på särskilt boende avser högre kostnader för inhyrd HSL personal under 
rekryteringsprocesser.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Majoriteten av 
underskottet ligger på förskoleverksamheten men även grundskoleverksamheten visar ett underskott. 
Verksamheterna har för höga lönekostnader och lokalkostnader i förhållande till barnantalet. 
Förvaltningen jobbar vidare med att hantera underskottet.

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har ett underskott på -0,2 mnkr. Bygglovsverksamhetens underskott beror på 
att intäkterna inte når upp till budget. Detta vägs delvis upp av minskade lönekostnader efter 
sjukskrivningar. GIS-verksamhetens överskott beror på högre intäkter än budgeterat och väger delvis 
upp enhetens underskott. För hela enheten är intäkterna marginellt högre samtidigt som 
lönekostnaderna är högre jämfört med föregående år. Åtgärdsplanen som nämnden beslutat om i 
samband med det negativa resultatet i årsbokslutet är under arbete och gäller fortfarande.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett överskott på 1,1 mnkr. På en övergripande nivå beror 
överskottet på ej använd entreprenörsbudget och lägre mediakostnader än budgeterat. Störst överskott 
återfinns hos fritidsansvaret med parker, idrotts- och fritidsanläggning samt hamnverksamhet, där tar 
entreprenörsarbeten fart vid våren. Lägre mediakostnader beror på ett lägre elpris och en mildare vinter 
än normalt. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -1,0 mnkr. Underskottet beror på att skatteprognosen 
har försämrats jämfört med budget. Försämringarna beror dels på att kommunen har lägre 
befolkningsantal jämfört med prognos samt att SKR räknar med en svagare skatteunderlagstillväxt. 
Försämringen är väsentlig och uppgår till -6,1 mnkr på årsbasis. 

Regeringen har aviserat om 5,0 miljarder kronor och riksdagen har beslutat om 2,5 miljarder kronor, 
totalt 7,5 miljarder kronor extra till kommuner och regioner under 2020. Hur dessa pengar ska fördelas 
och när det ska utbetalas är oklart. För Vaxholms del kommer det sannolikt innebära 4-6 mnkr i ökade 
statsbidrag. De tillkommande statsbidragen kommer inte att öka kommunens finansiella 
handlingsutrymme utan pengarna kommer att gå till att helt eller delvis täcka den försämrade 
skatteprognosen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2020. 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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Tjänsteutlåtande
2020-04-01

Änr KS 2020/67.779
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

Rapportering beslut krisledningsnämnden till KF 2020-04-20

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Av reglemente för krisledningsnämnden (KF 2019/§10) framgår att krisledningsnämnden ska svara för 
kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid. 

Av reglementet framgår vidare att krisledningsnämndens beslut ska anmälas till vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Redovisning ska innehålla ärendemening, en beskrivning av ärendet, samt 
vilket beslut som fattats. 

Till följd av COVID-19 sammanträde Vaxholms stads krisledningsnämnd 2020-03-18 samt 2020-04-08. 

Krisledningsnämnden rapporterar följande beslut: 

§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista. 

§ 2 Nulägesrapport COVID-19 

Beslut: Informationen noteras till protokollet 

Förvaltningen informerar krisledningsnämnden om det aktuella läget i verksamheterna samt om det 
pågående arbetet med att säkerställa kommunens verksamheter på både lång och kort sikt. 

§ 3 Överenskommelse gällande sammanträden med förtroendevalda till följd av COVID-19 

Beslut: Överenskommelse gällande sammanträden med förtroendevalda till följd av COVID-19 antas.

För att Vaxholms stad ska ha en enhetlig bild kring hur sammanträden med förtroendevalda ska 
genomföras till följd av COVID-19 så antog krisledningsnämnden en överenskommelse kring detta.

§ 4 Justering och fastställande av föredragningslista 

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2020-04-01

Änr KS 2020/67.779
2 av 2

§ 5 Prioriteringar för att säkerställa personalbemanning i samhällsviktig verksamhet inom Vaxholms 
stad med anledning av Covid-19

Beslut: 

1. Principer för fördelning av personella resurser med anledning av spridningen av coronaviruset 
fastställs enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-04-07. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med HR-chef upprätta en tillfällig 
resursfördelningsfunktion för personal, med mandat att fördela och fatta beslut om 
prioriteringar enligt ovan, efter samråd med berörda förvaltningar.

Vaxholms stad står liksom många av landets övriga kommuner och regioner inför en situation där 
personalbristen på grund av spridningen av coronaviruset blir så omfattande att det föreligger 
överhängande risk för att samhällsviktiga verksamheter inte kan garanteras. Arbete pågår exempelvis 
för att utöka tillgången på vikarier, men andra åtgärder kan komma att behövas. För att så långt som 
möjligt kunna säkra bemanningen behöver medarbetare kunna förflyttas över förvaltningsgränserna. 

§ 6 Utökat ekonomiskt utrymme för socialnämnden med anledning av Covid-19

Beslut: Socialnämnden beviljas ekonomiskt utrymme för Covid-19 relaterade omkostnader om 1 miljon 
kronor utöver budget.

En av utmaningarna till följd av COVID-19 är inköp av förbrukningsmaterial, inköp av inventarier för 
utökad kapacitet samt kostnader för tillkommande personalförstärkning, den ekonomiska effekten av 
dessa åtgärder, behöver särskilt hanteras. Dessa kostnader belastar i nuläget till största del 
socialnämnden varför det ekonomiska utrymmet för socialnämnden behöver utökas. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-04-01
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Protokoll Kommunstyrelsen
2020-04-02

Änr KS 2019/122.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljande av kontaktperson inte verkställts. Detta med 
anledning av att den externa leverantören för verkställande har svårt att rekrytera lämpliga 
kontaktpersoner. Den enskilde som har väntat på kontaktperson i 274 dagar har tidigare fått sitt beslut 
verkställt, men verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med 
den dåvarande kontaktpersonen. Den externa leverantören har presenterat en ny kontaktperson för 
den enskilde 191216. Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 158 dagar har fått en kontaktperson presenterad 191220. 
Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. 

Under kvartal 4 har det inkommit två domar gällande särskild avgift enligt LSS. I båda domarna beslutar 
Förvaltningsrätten att Vaxholms stad ska betala en särskild avgift till staten, då det föreligger oskäligt 
dröjsmål vid tillhandahållande av insatsen. I dom daterad 191024 framgår att Vaxholm stad ska betala 
100.800 kr. I det fallet dröjde det 351 dagar innan den enskilde fick insatsen avlösarservice i hemmet. I 
dom daterad 191210 framgår att Vaxholms stad ska betala 14.000 kr. I det fallet dröjde det 418 dagar 
innan insatsen kontaktperson verkställdes. Enligt avtal med den externa leverantören Nordström 
assistans framgår att leverantören är skyldig att betala den särskilda avgift som Vaxholms stad blir ålagd 
att betala efter domstols avgörande. 

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 191231, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  274 + 158 1 1

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2020-02-18/§ 15
Tjänsteutlåtande 2019-12-27, Rebecca Borg.
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Protokoll Socialnämnden
2020-02-18

Änr SN 2019/35.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2019

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljande av kontaktperson inte verkställts. Detta med 
anledning av att den externa leverantören för verkställande har svårt att rekrytera lämpliga 
kontaktpersoner. Den enskilde som har väntat på kontaktperson i 274 dagar har tidigare fått sitt beslut 
verkställt, men verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med 
den dåvarande kontaktpersonen. Den externa leverantören har presenterat en ny kontaktperson för 
den enskilde 191216. Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 158 dagar har fått en kontaktperson presenterad 191220. 
Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. 

Under kvartal 4 har det inkommit två domar gällande särskild avgift enligt LSS. I båda domarna beslutar 
Förvaltningsrätten att Vaxholms stad ska betala en särskild avgift till staten, då det föreligger oskäligt 
dröjsmål vid tillhandahållande av insatsen. I dom daterad 191024 framgår att Vaxholm stad ska betala 
100.800 kr. I det fallet dröjde det 351 dagar innan den enskilde fick insatsen avlösarservice i hemmet. I 
dom daterad 191210 framgår att Vaxholms stad ska betala 14.000 kr. I det fallet dröjde det 418 dagar 
innan insatsen kontaktperson verkställdes. Enligt avtal med den externa leverantören Nordström 
assistans framgår att leverantören är skyldig att betala den särskilda avgift som Vaxholms stad blir ålagd 
att betala efter domstols avgörande. 

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 191231, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  274 + 158 1 1

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-12-27, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande
2019-12-27

Änr SN 2019/35.790
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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2019

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har två beslut om beviljande av kontaktperson inte verkställts. Detta med 
anledning av att den externa leverantören för verkställande har svårt att rekrytera lämpliga 
kontaktpersoner. Den enskilde som har väntat på kontaktperson i 274 dagar har tidigare fått sitt beslut 
verkställt, men verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med 
den dåvarande kontaktpersonen. Den externa leverantören har presenterat en ny kontaktperson för 
den enskilde 191216. Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 158 dagar har fått en kontaktperson presenterad 191220. 
Socialförvaltningen väntar på återkoppling från den externa leverantören. 

Under kvartal 4 har det inkommit två domar gällande särskild avgift enligt LSS. I båda domarna beslutar 
Förvaltningsrätten att Vaxholms stad ska betala en särskild avgift till staten, då det föreligger oskäligt 
dröjsmål vid tillhandahållande av insatsen. I dom daterad 191024 framgår att Vaxholm stad ska betala 
100.800 kr. I det fallet dröjde det 351 dagar innan den enskilde fick insatsen avlösarservice i hemmet. I 
dom daterad 191210 framgår att Vaxholms stad ska betala 14.000 kr. I det fallet dröjde det 418 dagar 
innan insatsen kontaktperson verkställdes. Enligt avtal med den externa leverantören Nordström 
assistans framgår att leverantören är skyldig att betala den särskilda avgift som Vaxholms stad blir ålagd 
att betala efter domstols avgörande. 

Inom lagrummet för SoL är alla beslut verkställda. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-12-27

Änr SN 2019/35.790
2 av 2

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 191231, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  274 + 158 1 1

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2019-12-27, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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From:                                 Märta Jörgensen
Sent:                                  Wed, 11 Mar 2020 20:54:42 +0100
To:                                      Kristoffer Staaf
Cc:                                      Bengt Sandell;AG
Subject:                             Re: Kontaktuppgifter nya ersättare i KF

Hej  Kristoffer

Jag begär entledigande från mitt uppdrag som ersättare i KF.

Med vänlig hälsning
Märta Jörgensen

11 mars 2020 kl. 08:09 skrev Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>:

Hej Märta!
 
Du är ju numera invald som ersättare för (S) i kommunfullmäktige så om du vill avsäga dig 
din plats så behöver vi en begäran om entledigande från dig. Detta gäller även om du inte 
längre är aktiv i (S).
 
Det räcker att du mailar tillbaka med text att du begär enteldigande från ditt uppdrag som 
ersättare i KF. 
 
Med vänlig hälsning
Kristoffer Staaf
kanslichef Vaxholms stad
telefon: 08-541 708 37
 
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
<image001.png>
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
 

Från: Märta Jörgensen [mailto:marta@bildart.se] 
Skickat: den 10 mars 2020 22:29
Till: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Kopia: Bengt Sandell <bengt.sandell@hotmail.se>; AG <anders.garstal@hotmail.com>
Ämne: Re: Kontaktuppgifter nya ersättare i KF
 
Hej 
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Jag är inte längre aktiv medlem och kan därför inte vara ersättare för (S) i 
fullmäktige.
 
Med vänlig hälsning
Märta Jörgensen
 
10 mar 2020 kl. 13:30 skrev Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>:

Hej igen,
 
De nya politikerna i KF kan lämna sina uppgifter i (e-tjänsten) via denna länk. 
Ni får gärna vidarebefordra detta till Amir och Märta.
 
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/kommun-och-politik/for-dig-
som-ar-fortroendevald/praktisk-information.html
 
Med vänlig hälsning
Kristoffer Staaf
kanslichef Vaxholms stad
telefon: 08-541 708 37
 
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
<image001.png>
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
 

Från: Kristoffer Staaf 
Skickat: den 10 mars 2020 08:34
Till: 'Bengt Sandell' <bengt.sandell@hotmail.se>; 'AG' 
<anders.garstal@hotmail.com>
Ämne: Kontaktuppgifter nya ersättare i KF
 
Hej!
 
Ni har två nyvalda ersättare i KF för (S), Amir Parvanehtabrizi och Märta 
Jörgensen. Vi behöver kontaktuppgifter till dessa: Personnummer, adress, e-
post och telefonnummer.
 
Kan ni hjälpa till med detta?
 
Med vänlig hälsning
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Kristoffer Staaf
kanslichef Vaxholms stad
telefon: 08-541 708 37
 
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
<image001.png>
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr

 

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad. 

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad. 

E-posten kontrollerad mot skadlig kod av Vaxholms stad
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