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  Ärende    Beskrivning                            Föredragande 

 

1 Justering och fastställande av föredragningslistan  

2 A Tillförordnande av bygglovschef och planchef Marie Wiklund 

3 A Stockholmsenkäten 2022 Marie Wiklund 

4 A Hyra av mark på Lägret för återkommande 
teaterföreställningar 

Marie Wiklund 

5 A Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023 Marie Wiklund 

6 B Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022 Koray Kahruman 

7 B Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos 
Vaxholms stad 2022 

Koray Kahruman 

8 A Skattesats 2023 Koray Kahruman 

9 B Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025 Koray Kahruman 

10 A Mål och budget samt taxor och avgifter 2023-2025 Koray Kahruman 
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Tillförordnande av bygglovschef och planchef 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
Kristina Henschen utses till tillförordnad bygglovschef och Gunnar Lunnergård utses till tillförordnad 
planchef för perioden 21 oktober till och med 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att tidigare bygglovschef har slutat på kommunen så behöver en lösning på 
chefsposten för bygglovsenheten tryggas. Lösningen fram till årsskiftet och kanske även därefter under 
en period är att nuvarande planchef Kristina Henschen blir tf bygglovschef och att planarkitekt Gunnar 
Lunnergård under samma period blir tf planchef. Om behovet av denna lösning sträcker sig längre än till 
31 december 2022 så återkommer förvaltningen med ett nytt beslutsunderlag. 

I enlighet med delegationsordningen har stadsbyggnadschefen fattat beslut om 5 veckors förordnande 
för tf bygglovschef och tf planchef från 19 september till 21 oktober 2022. 

Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.  
 
Adressater ska anges enligt nedanstående mall: 

För åtgärd:  Lars-Inge Littlewood Larsson 

För kännedom: Kristina Henschen, Gunnar Lunnergård 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson 
Stadsbyggnadschef 
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Resultat Stockholmsenkäten 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och 
drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med 
mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och 
gymnasiets år 2. 

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. Årets enkät 
besvarades i 25 av 26 länets kommuner. Totalt svarade 32 976 elever på enkäten. I Vaxholms stad 
besvarades i år enkäten av 179 elever i årskurs 9, en svarsfrekvens på 92 procent på hemkommun. 
Underlaget för elever i gymnasiet år 2 var för litet för att inkluderas i analysarbetet. 

Resultatet från årets upplaga av enkäten visar att elever i Vaxholm känner sig trygga, trivs där de bor 
och att Corona pandemin verkar ha stärkt ungdomars relation till sin familj. Men tillgängligheten på 
droger och användandet av tobaksfritt snus och e-cigaretter ökar och psykiska besvär ligger fortsatt 
högt, framförallt hos flickor. 

Porrkonsumtionen är utbredd hos killar och påverkar olika beroende på kön. Tjejer anger i högre grad 
att porr får dem att känna press över hur se ska se ut.   

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sin skola, och andelen som anger att de skolkat en hel dag det 
senaste läsåret är lägst sedan mätningarna började 2008.  Både bland tjejer och killar i årskurs 9.  

 
Resultat 
• Snusandet ökar, och det är det vita snuset. 14 procent av flickorna och 11 procent av killarna snusar 

dagligen eller ibland. Samma trend i länet i stort. 

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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• Bland niondeklassarna uppger 64 procent av pojkarna och 43 procent av tjejerna att de helt avstår 
alkohol. Det innebär att det är flest tjejer i Vaxholm tillsammans med Danderyd som dricker alkohol i 
jämförelse med länet i stort.  

• 79 procent uppger att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 18 procent 
uppger att de köper privatimporterad eller smugglad alkohol. 

• Andelen som testat narkotika ligger på ungefär samma nivåer som i länet, cirka 10 procent men 
andelen som haft möjlighet att prova, fortsatt hög, högst i länet på 27 procent. 

• 52 procent av killarna och 7 procent av flickorna tittar på porr dagligen eller någon gång per vecka. 2 
procent av killarna anger att porren får dem att känna press över att ha sex på ett visst sätt och 29 
procent av flickorna svarar att porr får dem att känna press över att de ska se ut på ett visst sätt. 

• En ökad andel, 52 procent, anser att deras framtidsutsikter är bättre jämfört med andra. Siffran har 
ökat sedan 2018 då siffran låg på 43 procent. 

• 97 procent av killarna och 73 procent av tjejerna känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut 
ensam sent en kväll i området. Högst siffror i länet. Könsskillnaden är stor, så även i länet i övrigt. 

• Trivseln i skola är fortsatt hög, 87 procent anger att de trivs bra i sin skola (94 av killar och 83 av 
tjejer). 

• 92 procent anger att deras föräldrar ger beröm när de gör något bra och 94 procent anser att deras 
föräldrar brukar stötta och uppmuntra. 

• Angående pandemins effekt på livet som helhet anger 83 procent av flickorna att det är ungefär lika 
som innan, lite bättre eller mycket bättre. Motsvarande siffra för killarna var 90 procent.  

Bakgrund 
Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de 
uppfattar sina liv. Vaxholms stad har genomfört enkäten sedan 2008. Origo Group har varit 
upphandlade part och genomfört uppdraget sedan 2014. 

När stockholmenkäten inte genomförs genomför kommunen sin egen förkortade variant, 
Vaxholmsenkäten, för att kunna följa utvecklingen årligen. 

Bedömning 
Stockholmsenkäten utgör ett viktigt underlag i kommunen för planering av förebyggande insatser samt 
att kartlägga, följa upp det kommunala arbetet och mobilisera ungdomar, föräldrar och personalgrupper 
som jobbar med unga i det förebyggande arbetet.  

Måluppfyllelse 
Ingår i arbetet med det övergripande målområdet Livsmiljö då barn och unga skall erbjudas en 
hälsofrämjande miljö och erbjudas förutsättningar för goda, jämlika och jämställda livsvillkor.  

Inom Agenda 2030 är arbetet i linje med:  
• Mål 3 – Hälsa och välbefinnande, genom drogförebyggande arbete, arbete för en meningsfull 

fritid och arbete med ökad psykisk hälsa. 
• Mål 4 - God utbildning för alla, genom trygghet och trivsel i skola, normkritiskt arbete och 

studiero 
• Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen, genom trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande arbete tillsammans med Polis och lokalt trygghets- och säkerhetsarbete.  
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• Mål 5 – Jämställdhet, genom att resultaten analyserar utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att 
belysa könsskillnader med möjlighet att upptäcka omotiverade skillnader. 

Finansiering 
Finansieringen av Stockholmsenkäten ligger inom ramen för arbetet med social hållbarhet. 

Förslagets konsekvenser 
Kommunen har använt Stockholmsenkäten som verktyg under en längre tid vilket medfört att ett 
kontinuerligt tvärsektoriellt arbete permanentats i samband med genomförandet. Detta sker inom 
ordinarie arbete och kräver inte en handlingsplan vid sidan av. Analys och planering av arbete framåt 
pågår nu för fullt men några insatser och åtgärder har redan genomförts eller planeras inom en snar 
framtid; 

- Workshop med verksamheter från både utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Polis 
för att förankra resultaten tvärsektoriellt. Relevanta resultat för verksamheten tas med i årshjul, 
trygghetsplaner och verksamhetsplaner (däribland projektplan för stimulansmedel psykisk hälsa 
2023) 

- Referensgrupp med ungdomar som träffas vid 3 tillfällen under hösten. Träffarna är tematiska 
baserat på områden i enkäten och syftet är att reflektera och samtala kring nuläget med målet 
att åtgärda/planera aktiviteter, baserat på ungdomarnas behov och önskemål, där så är möjligt. 

- Utskick till alla vårdnadshavare till elever som börjar 7an, med info om tonårstiden, stöd och 
hjälp samt tips. Avsändare är kommun och Polis. 

- Utskick till alla vårdnadshavare på högstadiet och åk 6 kring e-cigaretter och moped/Atraktorer 
- Sprida resultaten via kommunens kommunikationskanaler och tillsammans med Polis bjuda in 

till föräldramöte där resultaten redovisas. 
- TACK!-Utskick till vårdnadshavare för utvald årskull med en sammanfattning av resultaten samt 

biobiljetter till förälder och ungdom för att uppmuntra till umgänge då föräldrarelationen är en 
av de starkaste skyddsfaktorerna för välmående ungdomar. 

- Tobaksprevention med Ungdomsstödet i årskurs 6 under v.47 
- Föräldrastödsprogrammet Älskade förbannande tonåring erbjuds under november månad. 
- Våldspreventivt arbete planeras lyftas extra under den nationella veckan fri från våld, v.47. 

Kampanjen Våld.Är.Aldrig.Ok sprids via busshållplatser, social media etc med fokus på unga och 
unga vuxnas psykiska hälsa och relationer. Föreställningen Brutna löften, brutna revben visas 
kostnadsfritt för allmänheten och för alla åk 9or. 

Uppföljning och utvärdering 
Stockholmsenkäten och Vaxholmsenkäten genomförs vartannat år och möjliggör uppföljning årligen för 
det preventiva och hälsofrämjande arbetet med barn och unga i kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2022, 2022-09-28 

Sammanfattande resultatrapport Stockholmsenkäten 2022, 2022-09-28 
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Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa. Att detta anges 
på ett tydligt sätt är viktigt för transparensen i beslutsfattandet och underlättar dessutom expediering 
avsevärt.  

Om beslutet ska expedieras till en myndighet eller en organisation ska även handläggarens namn anges 
(när sådan finns). Sändlistan kan också skapas separat och biläggas beslutet. Adressater ska anges enligt 
nedanstående mall: 

För åtgärd:  Madeleine Larsson, KLK 
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Sammanfattande resultatrapport Stockholmsenkäten 2022 

Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och 
hur de uppfattar sina liv.  

Resultatet från årets upplaga av enkäten visar att andelen elever i Vaxholm känner sig trygga, 
trivs där de bor och att Corona pandemin verkar ha stärkt ungdomars relation till sin familj. 
Men tillgängligheten på droger och användandet av tobaksfritt snus och e-cigaretter ökar. 
Andelen flickor som dricker alkohol fortsätter att öka och psykiska besvär ligger fortsatt högt, 
framförallt hos flickor.  

Porrkonsumtionen är utbredd hos killar och påverkar olika beroende på kön. Tjejer anger i högre 
grad att porr får dem att känna press över hur se ska se ut.   

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sin skola, och andelen som anger att de skolkat en hel 
dag det senaste läsåret är lägst sedan mätningarna började 2008.  Både bland tjejer och killar i 
årskurs 9.  

Vitt snus med nikotin  
Något som sticker ut är att användningen av tobaksfritt snus har ökat, både bland killar och tjejer. I 
årskurs 9 anger 14 procent av tjejerna och 11 procent av killarna att de snusar dagligen eller ibland. 
Samma tendens ser vi i länet i stort. 

Underlaget i Vaxholm är relativt litet och denna produkt är relativt ny på marknaden men det kan vara 
så att den är här för att stanna. Snuset är vitt och marknadsförs i en mängd olika smaker som kan tänkas 
locka ungdomar. Trots att produkterna är tobaksfria innehåller de oftast nikotin, som är 
beroendeframkallande. 

Porr påverkar tjejer och killar olika 
I årets enkät valde Vaxholm, att ställa extrafrågor, som handlar om sexuella trakasserier och porr. 
Hälften av flickorna och var tionde kille uppger att de utsatts för sexuella trakasserier under den senaste 
terminen. 

Resultaten visar att 52 procent av killarna och 7 procent av flickorna tittar på porr dagligen eller någon 
gång per vecka. Skillnaderna är stora och även hur porren påverkar. Bland killarna svarar 59 procent att 
de blir upphetsade, 18 procent att de har svårt att sluta titta och 2 procent att porren får dem att känna 
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press över att ha sex på ett visst sätt. Bland tjejerna blir 33 procent upphetsade av porr och 29 procent 
anger att porr får dem att känna press över att de ska se ut på ett visst sätt. 

Tillgången till droger är hög 
Andelen ungdomar i länet och i Vaxholm som har testat narkotika ligger på ungefär samma nivåer i år 
och över tid. I årskurs 9 uppger cirka 10 procent av eleverna att de någon gång använt narkotika. 
Andelen elever i Vaxholm som har haft möjlighet att prova är högst i länet, 30 procent av killarna och 23 
procent av tjejerna. Den vanligaste förekommande drogen bland ungdomarna är cannabis, men de 
anger även att ecstasy och amfetamin har använts.  

Enligt Polisen har det blivit enklare att hitta en försäljare. Kommunikation sker via olika digitala 
plattformar med lokala försäljare men även med försäljare utomlands. På lokal nivå arbetar Polisen med 
att identifiera och lagföra narkotikaaktörer och har bland annat genomfört narkotikasök med hund på 
skolor i lokalpolisområdet. 

Flickor mår sämre än pojkar 
2022 års enkät visar fortsatt höga siffror på dåligt mående bland Stockholms elever. Skillnaderna mellan 
tjejer och killar är betydande och i Vaxholm är det dubbelt så många flickor i jämförelse med pojkar som 
ofta har huvudvärk, dålig aptit eller inte är nöjda med sitt utseende. Av flickorna känner 44 procent sig 
ledsna och deppiga utan att veta varför i jämförelse med 19 procent av killarna. En försämring över tid 
har skett om än liten. 

Pandemin har stärkt relationen till familjen 
Nytt i enkäten för i år var frågor kring Corona pandemins effekter. 71 procent av ungdomarna i årskurs 9 
svarade att deras relation till sin familj var ungefär lika som innan och 22 procent av tjejerna och 26 
procent av killarna angav att den blivit lite eller mycket bättre. På frågan om pandemins effekt på livet 
som helhet anger 83 procent av flickorna att det är ungefär lika som innan, lite bättre eller mycket 
bättre. Motsvarande siffra för killarna var 90 procent.  

Andra resultat ur Stockholmsenkäten i Vaxholm 2022: 
• Bland niondeklassarna uppger 64 procent av pojkarna och 43 procent av tjejerna att de helt 

avstår alkohol. Bland tjejer är det den lägsta siffran i länet tillsammans med Danderyd.  
• 79 procent uppger att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 18 

procent uppger att de köper privatimporterad eller smugglad alkohol. 
• En ökad andel, 52 procent, anser att deras framtidsutsikter är bättre jämfört med andra. Siffran 

har ökat sedan 2018 då siffran låg på 43 procent. 
• 97 procent av killarna och 73 procent av tjejerna känner sig ganska eller mycket trygga om de 

går ut ensam sent en kväll i området. Det är högst siffror i länet. Könsskillnaden är stor, både i 
Vaxholm och i länet överlag. 

• Trivseln i skola är fortsatt hög, 87 procent anger att de trivs bra i sin skola (94 procent av killarna 
och 83 procent av tjejerna). 

• 92 procent anger att deras föräldrar ger beröm när de gör något bra och 94 procent anser att 
deras föräldrar brukar stötta och uppmuntra. 
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Om Stockholmsenkäten 
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, 
brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen 
genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. 

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. Årets enkät 
besvarades i 25 av 26 länets kommuner. Totalt svarade 32 976 elever på enkäten. I Vaxholms stad 
besvarades i år enkäten av 179 elever i årskurs 9, en svarsfrekvens på 92 procent. Underlaget för elever i 
gymnasiet år 2 var för litet för att inkluderas i analysarbetet. 

Även om Stockholmsenkäten är en totalundersökning är underlaget för Vaxholm relativt litet vilket gör 
att staplar från år till år ”hoppar” upp och ner i förhållande till andra större kommuner. Resultaten är 
inte lika stabila över tid. Därav är det viktigt att titta på resultaten ur ett större tidsperspektiv och inte 
dra förhastade slutsatser om trender och liknande vid analys.  

 

Mer information 
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef  
Tel: 08-522 426 42 
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se 
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Hyra av mark på Lägret för återkommande teaterföreställningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge TFK i uppdrag att ta fram ett 
avtalsförslag för att kunna hyra ut mark på Lägret för teaterverksamhet under sommaren år 2024-2028 
samt återkomma med det och eventuella synpunkter till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge näringslivsberedningen i uppdrag att ta 
fram en redogörelse för hur en teateruppsättning på Lägret skulle påverka Vaxholms näringsliv och 
återkomma med den till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
En förfrågan om att hyra mark av staden för en större teateruppsättning har inkommit. Önskan är att 
genomföra en teaterföreställning fyra dagar i veckan från slutet av juni till början av augusti på Lägret. 
Planen är att visa en etablerad, känd pjäs som spelas av kända skådespelare. Arrangörerna önskar att få 
en option på att hyra marken under fem år.  

 

Bakgrund 
En förfrågan om att hyra mark av staden för en större teateruppsättning har inkommit. Önskan är att 
genomföra en teaterföreställning fyra dagar i veckan från slutet av juni till början av augusti på Lägret 
med start år 2024. Planen är att visa en etablerad, känd pjäs som spelas av kända skådespelare. Pjäsen 
ska vara underhållande och tilltala alla åldrar. Tanken är att det här ska bli en tradition som återkommer 
från år till år. Arrangörerna planerar att sälja mellan 500 - 700 biljetter per föreställning. Tanken är att 
visa pjäsen på kvällstid torsdag – lördag samt på eftermiddagen på lördagen.   

Arrangörerna är två personer som har Vaxholmskoppling. Fredrik Stolt är butikschef på ICA Supermarket 
Waxholm och är väldigt engagerad i föreningslivet. Robin Muhr bor i Vaxholm och arbetar som 
manusförfattare.    

Arrangörerna planerar att sälja biljetter där båtresa ingår eller att hyra in bussar som kör besökarna till 
Stockholm efter föreställningen.  

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Arrangörerna vill visa familjeföreställningar som människor i alla åldrar kan roas av. 

Arrangörerna vill gärna engagera elever från Vaxholms kulturskola i olika delar av teateruppsättningen.   

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet. Vaxholm har en god stadsmiljö.  

Finansiering 
I detta tidiga skede, är påverkan på kommunekonomin oklar. Framtida remissvar som efterfrågas i 
beslutet, fortsatt dialog med intressenter och fördjupande kunskaper framledes kommer bringa klarhet 
och kommer redovisas inför ev. beslut.   

Bedömning 
Många efterfrågar mer kulturella evenemang i Vaxholm. En välkänd pjäs med kända skådespelare på 
Lägret skulle locka både Vaxholmsbor och besökare från hela Sverige. Det skulle kunna bli en 
reseanledning.  

En teaterföreställning av det här slaget skulle gynna andra företag i Vaxholm. Exempelvis kan 
övernattningspaket säljas där måltider samt boende på hotell eller B&B ingår. Vissa av teaterbesökarna 
kanske skulle passa på att ta en fika eller shoppa i samband med föreställningen.  

Ett arbete om centrumutveckling har precis startat och ett evenemang av det här slaget skulle vara ett 
stort steg för att utveckla centrum. Även om vi har många turister på sommaren så åker de flesta 
tillbaka till Stockholm runt klockan fem på eftermiddagen. Att ha en pjäs som spelas centralt i Vaxholm 
på kvällstid under högsäsong gör att vi kommer ha många besökare kvar i Vaxholm även under 
kvällarna. Då får vi en mer levande stadskärna även under kvällstid.  

Att placera teatern på Lägret gör att fler personer rör sig i en större del av Vaxholms stadskärna. 
Samtidigt är det lättillgängligt – då det är nära både till buss och båtar.  

Det är viktigt är att titta på möjligheter för parkering för de som väljer att ta bilen till Vaxholm. 

Arrangörerna vill gärna involvera elever från Vaxholms kulturskola i arbetet med teatern – kan handla 
om allt från att riva biljetter till att hjälpa till med teknik.  

 

Handlingar i ärendet 
Presentation om sommarteater på Lägret, 2022-09-28 

Kopia på beslutet till: 
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För åtgärd:  Mikaela Lodén, Näringslivsenheten, mikaela.loden@vaxholm.se           
Alexander Wahlstedt, Tekniska enheten, alexander.wahlstedt@vaxholm.se  
 

För kännedom: Christina Nilsson christina.nilsson@vaxholm.se  
Linda Wahlström linda.wahlström@vaxholm.se  

13

mailto:mikaela.loden@vaxholm.se
mailto:alexander.wahlstedt@vaxholm.se
mailto:christina.nilsson@vaxholm.se
mailto:linda.wahlstr%C3%B6m@vaxholm.se


Världens bästa plats
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En sommarteater

Världens bästa plats

… kan bli ännu bättre. För…

15



Falkenberg

Kalmar

Helsingborg

Sommarteater i Sverige otroligt populärt

Ca 60 000 
besökare 
varje år 
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Vad ger en sommarteater en stad som Vaxholm 

Ökad turism
Ökade arbetstillfällen

Ökade inkomster 
till näringslivet Ökat intresse för kultur

Breddar utbud för unga 
och äldre i Vaxholm

Breddar bilden av Vaxholm

17



Så vad vill vi göra rent konkret?

En familjeföreställning med humor och 
värme som ska vara tillgängligt för alla

Beprövade lustspel/pjäser Stora kända namn

På en oslagbar plats
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Sc
en

Lägret
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Så här skulle det kunna se ut

VAXHOLMS SOMMARTEATER

PÅ LÄGRET I VAXHOLM 

SPELAS MELLAN 
 29:E JUNi - 3:E AUG 
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Så vad ber vi er Vaxholm stad om?

* Tillstånd att hyra marken från slutet av juni till början av augusti (2024) 
* Optionsrätt på att låna marken för samma aktivitet under 5 års tid  
* Tillhandahålla el och vatten för en överenskommen summa 
* Samarbete kring parkeringsplatser och marknadsföring
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Vi som vill driva det här

Fredrik Stolt
Entrepreneur 

Ica-handlare Vaxholm

Robin Muhr
Kreativ producent 

Melodifestivalen (2020), Allsång på skansen (2010-2011)

Partaj (2012-2015) ÅkersbergaRevyn 2004 -


Bor i Vaxholm
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Världens bästa plats
Har blivit ännu bättre
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Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.  

1. Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen antas.  
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2023 noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023. 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert.  

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): ”Nämnderna skall 
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”  

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en 
internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.  

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 

24



Tjänsteutlåtande 
2022-09-28 

Änr KS 2022/198.041 
2 av 2 

 
 
 

 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023, 2022-09-28, Anne-Lie Vernersson Timm  
Internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen 
Internkontrollplan 2023 barn- och utbildningsnämnden 
Internkontrollplan 2023 nämnden för teknik, fritid och kultur 
Internkontrollplan 2023 stadsbyggnadsnämnden 
Internkontrollplan 2023 socialnämnden 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Enhetschefer kommunledningskontoret                                                  

Anne-Lie Vernersson Timm, kommunledningskontoret 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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2 Riskanalys 
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  Konsekvens 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 27 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

1  Exploateringsavtal är ej 
tillräckligt omfattande 

Ej tillräckligt omfattande exploateringsavtal kan ge 
skäl till tvist med exploatör. 

Bygga samhälle 2  Förseningar i plan- och 
genomförandeprocessen vid 
stadsbyggnadsprojekt 

Förseningar i plan- och genomförandeprocessen 
ger negativa konsekvenser för verksamhet och 
ekonomi. 

Styra, leda och 
utveckla 
verksamheten 

3  Kostnader och intäkter hänförs 
ej till rätt period 

Kostnader och intäkter som ej hänförs till rätt 
period ger konsekvenser för tillförlitlig finansiell 
rapportering. 

Bereda och fatta 
politiska beslut 

4  Ej effektiv samverkan och 
kommunikation inom/mellan 
nämnd och förvaltning. 

Om styrningen har brister eller sker i olika 
riktningar får det effekter på effektivitet och 
måluppfyllelse. 

27 2

5 26 24

10 12 6 9 11 17

21 22

1 4 16 25 20

8 3 18 19 7 13 14 15 23

3 18 6
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Process Nr Risk Konsekvens 

5  Delegeringsbeslut 
återrapporteras inte 

Brister i delegeringsprocessen får bland annat 
konsekvenser för möjlighet att överklaga ett 
beslut. 

6  Bristande behovs- och 
marknadsanalys vid upphandling 

Om kravställningen blir felaktig finns risk för att 
teckna avtal för varor och tjänster som inte täcker 
det verkliga behovet. 

7  Bristande kravställning 
beträffande, kontinuitet, 
dataskydd, GDPR och säkerhet 

Om staden inte följer lagar i syfte att skydda sig 
mot dataintrång mm. kan verksamheten och 
allmänheten bli lidande. Risk för höga böter. 

8  Låg avtalstrohet Om inköp görs från annan leverantör än dem 
staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott 
som sker systematiskt genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser. 

9  Otillåtna direktupphandlingar Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter 
och att staden tappar image och rykte. 

10  Bristande dokumentation vid 
direktupphandlingar 

Vid bristande dokumentation saknas underlag för 
beslut, betalning och internkontroll. 

11  Bristande kvalitet och/eller 
felaktiga priser från 
leverantör/privat utförare 

Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet 
enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat. 

Upphandla och 
köpa in 

12  Avtal saknas i avtalsdatabasen Saknaden av avtal i avtalsdatabasen medför en risk 
för att avtalstroheten sjunker och försvårar vid 
utlämning av allmän handling. 

13  Attestreglerna efterlevs inte Brister i attestförteckningen kan leda till att 
attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder 
till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall 
direkta oegentligheter. 

14  Ofullständig verifikation 
avseende förtroendekänsliga 
poster 

Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser. 

Administrera 
ekonomi 

15  Felaktigheter kundfakturering Felaktigheter vid kundfakturering som sker 
systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan 
medföra förtroendeskada och få ekonomiska 
konsekvenser. 

Hantera allmänna 
handlingar och arkiv 

16  Inträffad 
personuppgiftsincident 

Genom att personuppgifter oavsiktligt eller 
olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i 
orätta händer kan det innebära att någon förlorar 
kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna 
inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott 
mot sekretess. 

17  Hög sjukfrånvaro Ökad sjukfrånvaro påverkar verksamheten negativt 
genom bland annat minskad produktivitet. 

18  Hög personalomsättning Hög personalomsättning medför sämre effektivitet 
och minskad kontinuitet och därmed lägre kvalitet 
på verksamhet och service. 

Hantera 
kompetens-
försörjning 

19  Felaktig rekrytering Brister i rekryteringsprocessen samt i 
dokumentation av rekryteringen kan medföra att 
den mest lämpade kandidaten inte blir vald. Kan ge 
misstanke om nepotism. 

Säkerställa säkerhet 
och beredskap 

20  Hat och/eller hot mot personal 
eller politiker 

Hat och hot innebär konsekvenser för den 
drabbade personen och dess anhöriga. Hot mot 
politiker innebär i förlängningen också ett hot mot 
demokratin. 
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Process Nr Risk Konsekvens 

21  Bristande 
dialog/kommunikation med 
invånare 

Bristande dialog och kommunikation med invånare 
kan medföra minskat förtroende. 

Informera och 
kommunicera 22  Brister i tillgänglighet till 

invånare 
Brister i tillgänglighet medför sämre service. 
Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten 
och kan minska deras förtroende för kommunens 
tjänstemän. 

23  Centrala verksamhetssystem är 
ur funktion 

Om centrala verksamhetssystem inte fungerar kan 
det medföra avbrott i arbetet för verksamheterna 
vilket kan påverka både interna och externa 
brukare. 

24  Dataintrång som har medfört 
konsekvens för verksamheten 

Beroende på dataintrångets art och storlek kan det 
medföra att information ändras, raderas, blockeras 
eller sprids. 

25  Avsaknad av en aktiv 
organisation och utbildning för 
informationssäkerhet vilket kan 
leda till dataläckage och röjda data. 

Risk för dataläckage och röjda data. Uppfyller inte 
lagkrav. Ekonomiska påföljder. 

26  Kritiska verksamhetssystem 
och hårdvara upphandlas utifrån 
felaktiga specifikationer som inte 
fungerar i Vaxholms stads IT-miljö. 

Ekonomiska konsekvenser, brukare och elevers 
hälsa, uteblivna löneutbetalningar mm. 

Ge stöd för digitala 
objekt och program 

27  Avsaknad av gemensamma 
styrande dokument för 
digitalisering och IT leder till 
suboptimering och ineffektivitet 

Arbete utförs utifrån varje verksamhets egna 
behov som medför att utveckling inte blir 
synkroniserad och därmed ekonomiskt ineffektiv. 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Bygga samhälle 

Risk: Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Utvärdering under och efter avtalstiden Löpande. Sammanställning i december. 

 

Förebyggande åtgärder  

Juridiskt granska upprättade avtal 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Beroende på storlek och dignitet av avtal genomförs 
extern eller intern juridisk granskning. 
 
Utförare av insatsen 
Projektledare/enhetschef är beställare av tjänsten. 
 

Risk: Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt 

Riskvärde 

 20 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Avvikelser Löpande. Sammanställning i december. 

Genomgång av utestående uppdrag i förhållande till 
tillgängliga resurser. 

Kopplat till förebyggande åtgärd: Information och 
kommunikation med politik och ledning om behov av 
prioriteringar av uppdrag. 

 

Förebyggande åtgärder  

Summera avvikelser utifrån projektrapporter 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Projektledare summerar avvikelser avseende syfte, tid och 
ekonomi och rapporterar till exploateringschef. 
 
Utförare av insatsen 
Projektledare 
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Förebyggande åtgärder  

Följa antagen projektmodell och fortlöpande stämma av 
upprättade tidplaner med exploatören och övriga berörda. 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Projektledare/enhetschef 
 

Information och kommunikation med politik och ledning 
om behov av prioriteringar av uppdrag. 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Richard Hallman och Kristina Henschen 
 

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut 

Risk: Ej effektiv samverkan och kommunikation inom/mellan nämnd och 
förvaltning.  

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Förebyggande åtgärder  

Introduktionsprogram 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Efter val till politik alternativ återkommande 
 
 

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd December 

 

Förebyggande åtgärder  

Utbildning, information och påminnelse om att rapportera 
delegeringsbeslut 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Information och påminnelse ges via intranätet och 
muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges 
efter behov. Riktas direkt mot chefer. 
 
Utförare av insatsen 
Nämndsekreterare 
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3.3 Process: Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Löpande kontroll att behovs- och marknadsanalys är 
godkänd av ansvarig chef 

Löpande 

 

Förebyggande åtgärder  

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Informationsmöten kring stadens upphandling sker 
kontinuerligt. Processkarta för upphandling ger 
medarbetare stöd. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och 
säkerhet 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Kravställning enligt policys i förfrågningar Februari 

 

Förebyggande åtgärder  

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från 
upphandlingsenheten. Stöd från GDPR-ansvariga. 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Informationsmöten kring stadens upphandling sker 
kontinuerligt. Processkarta för upphandling ger 
medarbetare stöd. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten i samråd med andra 
enheter 
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Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Otillåtna direktupphandlingar December-januari 

 

Förebyggande åtgärder  

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Informationsmöten kring stadens upphandling sker 
kontinuerligt. Processkarta för direktupphandling ger 
medarbetare stöd. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 

Mål och effektivitet 
Finansiell rapportering 

 
 

Kontrollmoment När 

Uppföljning av privat utförare enligt beslutad 
uppföljningsplan 

Januari-Februari 

 

Förebyggande åtgärder  

Information och utbildning för berörda 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Information sker bland annat vid överlämning av avtal 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Gemensam process och rutiner finns för kommunen i 
enlighet med programmet för mål och uppföljning av 
privata utförare. 
 
Utförare av insatsen 
Avtalsansvarig 
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Förebyggande åtgärder  

Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare 
 

3.4 Process: Administrera ekonomi 

Risk: Attestreglerna efterlevs inte 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Kontering och attest stämmer med kontoplanen och 
attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och 
uppdaterade. 

Senast 31 december. 

 

Förebyggande åtgärder  

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet. 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Ekonomicontroller 
 

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum 
och syfte angett och deltagarlista bifogad. 

Senast 31 december. 

 

Förebyggande åtgärder  

Löpande kontroll 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Löpande kontroll sker i samband med utanordning av 
faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för 
ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) 
minskar. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomicontroller 
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Risk: Felaktigheter kundfakturering 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering. 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av 
respektive förvaltning. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomichef 
 

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Risk: Inträffad personuppgiftsincident 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen December 

Personuppgiftsincidenter December 

 

Förebyggande åtgärder  

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna 
information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, 
gallring, sociala medier mm. 
 
Utförare av insatsen 
Respektive enhetschef KS 
 

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov. 
 
Utförare av insatsen 
Kanslienheten 
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3.6 Process: Hantera kompetensförsörjning 

Risk: Hög sjukfrånvaro 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Sjukfrånvaro (%) Varje tertial 

 

Förebyggande åtgärder  

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig 
chef 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Sjukfrånvaron följs kontinuerligt och om den börjar stiga 
vid någon enhet stämmer HR-avdelningen av detta med 
ansvarig chef. 
 
Utförare av insatsen 
HR-enheten och ansvarig chef 
 

3.7 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap 

Risk: Hat och/eller hot mot personal eller politiker 

Riskvärde 

 15 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Antal hot mot förtroendevalda December 

Antal hot mot tjänstepersoner December 

 

Förebyggande åtgärder  

Riskbedömning och handlingsplan enligt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Respektive chef 
 

Rapportering från förtroendevald till ordförande och 
vidare till KSO/kommunchef 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Vid uppkommet hat eller hot mot förtroendevald 
rapporteras till KSO/kommunchef som kan rapportera till 
säkerhetschef 
 
Utförare av insatsen 
Förtroendevald och KSO 
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3.8 Process: Informera och kommunicera 

Risk: Bristande dialog/kommunikation med invånare 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Invånares nöjdhet med dialog och inflytande December 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och tillgänglighet Senast december 

Uppföljning av svarstider på mejl till 
ärendehanteringssystemet Artvise 

December/Januari 

 

Förebyggande åtgärder  

Projekt tillgängliga dokument 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Kommunikationsenheten 
 

Utreda hur man kan följa upp svarstider på mejl i  
ärendehanteringssystemet Artvise. 
 

 Ej påbörjad 

   Utförare av insatsen 
   IT-enheten  
 

3.9 Process: Ge stöd för digitala objekt och program 

Risk: Centrala verksamhetssystem är ur funktion 

Riskvärde 

 10 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

39



Kommunstyrelsen, Internkontrollplan 2023 15(17) 

Kontrollmoment När 

Incidentrapportering som skickats till IT- respektive 
säkerhetschef 

December 

Finns återställningsplaner för kritiska system? December. 

 

Förebyggande åtgärder  

Återställningsplaner för kritiska system 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
IT-enheten. 
 

Använda IT-checklista samt övervakningslarm på servrar 
och tjänster 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Daglig checklista genomförs som innehåller loggar, 
nätverk, backuper mm samt larm 
 
Utförare av insatsen 
Help-desk, IT-enheten 
 

Verifiera backuper 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
IT-enheten 
 

Risk: Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten 

Riskvärde 

 20 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Dataintrång som har medfört konsekvens för 
verksamheten 

December 

 

Förebyggande åtgärder  

Modern och uppdaterad hårdvara och mjukvara, t ex 
brandväggar. 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Sker löpande. 
 
Utförare av insatsen 
IT-enheten 
 

Säkerhetsuppdateringar, virusskydd och larmfunktion 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
De senaste säkerhetsuppdateringarna installeras på 
kommunens brandvägg samt virusskydd. Larmfunktion 
påslagen. 
 
Utförare av insatsen 
IT-enheten 
 

Krypterade hårddiskar och komplexa password 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Tvingande komplexa lösenord. Vid installation av datorer 
slås kryptering av hårddisken på. 
 
Utförare av insatsen 
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Förebyggande åtgärder  

IT-enheten 
 

Skapa rutiner för att säkerställa behörigheter i 
verksamhetssystem. 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Rutiner och kontroll begränsar interna användare i 
verksamhetssystem och säkerställer att endast behöriga 
personer har tillgång till dessa. Systemförvaltare ansvarar 
för att systemen uppdateras. IT-enheten gör 
stickprovskontroller. 
 
Utförare av insatsen 
IT-enheten 
 

Risk: Avsaknad av en aktiv organisation och utbildning för informationssäkerhet 
vilket kan leda till dataläckage och röjda data. 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Utvärdera inträffade incidenter. Utvärdera 
informationssäkerhet genom det framtagna 
ledningssystemet. 

Januari/Februari 

 

Förebyggande åtgärder  

Skapa en organisation, styrdokument och ta fram 
utbildning för informationssäkerhet. Tydliggöra samarbete 
och gränsdragning mellan olika roller i organisation. 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Säkerhetschef/Administrativ chef 
 

Risk: Kritiska verksamhetssystem och hårdvara upphandlas utifrån felaktiga 
specifikationer som inte fungerar i Vaxholms stads IT-miljö. 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Kontrollera andelen digitala upphandlingar/inköp som har 
följt upphandlingsprocessen. 

Januari 
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Förebyggande åtgärder  

Följa kartlagd gemensam process för upphandling 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Involverar IT-enheten i alla digitala upphandlingar. 
Använder Vaxholms kravkatalog. Säkerhetsklassar innan 
upphandlingen. Gör en konsekvensanalys med 
dataskyddsombud. Följa upphandlingsprocessen. Följa 
riktlinjer för IT och informationssäkerhet 
 
Utförare av insatsen 
Upphandlande förvaltning/enhet 
 

Risk: Avsaknad av gemensamma styrande dokument för digitalisering och IT leder 
till suboptimering och ineffektivitet 

Riskvärde 

 10 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Uppföljning av genomförda mål och aktiviteter i 
handlingsplanerna 

Januari/februari 

 

Förebyggande åtgärder  

Ta fram gemensamma styrdokument och strategier för 
digitalisering i staden. 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
IT-forum får i uppdrag att ta fram handlingsplaner som 
beslutas i ledningen. Förvaltningar/enheter 
implementerar, kommunicerar samt utbildar. Resultat följs 
upp i IT-forum i början av efterföljande verksamhetsår. 
 
Utförare av insatsen 
IT-enheten 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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2 Riskanalys 
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  Konsekvens 

 

Medium Låg Totalt: 11 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

Bygga samhälle    

Styra, leda och 
utveckla 
verksamheten 

1  Ineffektivt lokalutnyttjande i 
förskola och skola. 

Högre andel av omsättning går till hyra. 

Bereda och fatta 
politiska beslut 

   

2  Otillåtna direktupphandlingar Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter 
och att staden tappar image och rykte. Upphandla och 

köpa in 3  Bristande dokumentation vid 
direktupphandlingar 

Vid bristande dokumentation saknas underlag för 
beslut, betalning och internkontroll. 

9

3 6 8 11

5 2 4 7 10

1

6 5
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Process Nr Risk Konsekvens 

4  Bristande kvalitet och/eller 
felaktiga priser från 
leverantör/privat utförare 

Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet 
enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat. 

5  Låg avtalstrohet Om inköp görs från annan leverantör än dem 
staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott 
som sker systematiskt genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser. 

Administrera 
ekonomi 

   

6  Bristande efterlevnad av 
dokumenthanteringsplan 

Handlingar för eftervärlden saknas. Bristande 
rättssäkerhet. 

7  Risk att PUB- och standardavtal 
enligt GDPR saknas 

Bristande rättssäkerhet. 

8  Bristande diarieföring och 
arkivering 

Bristande diarieföring och arkivering av handlingar 
medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar 
till exempel utlämning av allmän handling. 

9  Inträffad enkel 
personuppgiftsincident (ej anmäld 
till IMY) 

Genom att personuppgifter oavsiktligt eller 
olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i 
orätta händer kan det innebära att någon förlorar 
kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna 
inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott 
mot sekretess 

Hantera allmänna 
handlingar och arkiv 

10  Inträffad komplex 
personuppgiftsincident (anmäld till 
IMY) 

Genom att personuppgifter oavsiktligt eller 
olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i 
orätta händer kan det innebära att någon förlorar 
kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna 
inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott 
mot sekretess 

Hantera 
kompetensförsörjni
ng 

   

Säkerställa säkerhet 
och beredskap 

11  Inbrott i skolor och förskolor Ekonomiskskada samt förtroendeskada 

Informera och 
kommunicera 

   

Ge stöd för digitala 
objekt och program 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Upphandla och köpa in 

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov av dokumentationsplikt för direktupphandling December 

 

Förebyggande åtgärder  

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

3.2 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Risk: Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Kontroll av kompletta akter i närarkiv Löpande 

Kontroll av avslutade ärenden i Prorenata. Löpande 

 

Förebyggande åtgärder  

Utbildning och informationsinsatser 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Förvaltningen tillsammans med kommunens arkivarie 
 

Genomförande av aktiviteter i handlingsplan för offentlig 
förvaltning 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skoljurist 
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Risk: Bristande diarieföring och arkivering 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Kontroll av levererade dokument till arkivet enligt 
dokumenthanteringsplanen 

Löpande 

 

Förebyggande åtgärder  

Genomförande av aktiviteter i handlingsplan för offentlig 
förvaltning 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skoljurist 
 

Platsbesök för att säkerställa diarieföring och arkivering 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skoljurist och administrativ chef 
 

Risk: Inträffad enkel personuppgiftsincident (ej anmäld till IMY) 

Riskvärde 

 10 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen December 

Antal inträffade personuppgiftsincidenter December 

 

Förebyggande åtgärder  

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna 
information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, 
gallring, sociala medier mm. 
 
Utförare av insatsen 
Skoljurist 
Digitaliseringsstrateg 
 

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov 
 
Utförare av insatsen 
Kanslienheten 
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Risk: Inträffad komplex personuppgiftsincident (anmäld till IMY) 

Riskvärde 

 10 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen December 

Antal inträffade personuppgiftsincidenter December 

 

Förebyggande åtgärder  

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna 
information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, 
gallring, sociala medier mm. 
 
Utförare av insatsen 
Skoljurist 
Digitaliseringsstrateg 
 

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov 
 
Utförare av insatsen 
Kanslienheten 
 

Kartläggning av risker för personuppgiftsincidenter i 
centrala system 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skoljurist och digitaliseringsstrateg 
 

Införande av utökad säkerhetsnivå i Office 365 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skoljurist och digitaliseringsstrateg 
 

3.3 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap 

Risk: Inbrott i skolor och förskolor 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Antal felanmälningar på skalskydd Löpande 

Antal inträffade incidenter December 
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Förebyggande åtgärder  

Översyn av skalskydd 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skolchef 
 

Samverkan med säkerhetschef 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skolchef och säkerhetschef 
 

Genomförda ordinarie processer inom systematiskt 
brandskyddsarbete och fastighetsronderingar 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Skolchef och lokalstrateg 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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2 Riskanalys 
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Kritisk Medium Låg Totalt: 5 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

1  Mark med restriktioner Om det inte är tydligt vilka restriktioner som gäller 
för aktuell mark så kan motsättningar gällande 
förutsättningar och användande uppstå. 

Bygga samhälle 

2  Besiktningar ej genomförs i rätt 
tid 

Om erforderliga besiktningar av motordrivna 
anordningar med hisskorg, plattform eller annan 
lastbärande del (hiss), OVK eller energideklaration 
inte genomförs enligt bestämda tidsintervall finns 
risk för att det inte är en fungerande och säker 
boendemiljö. 
Vite. 
 

4 3

1 5

2

1 3 1
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Process Nr Risk Konsekvens 

3  Kostnader relaterat till 
eftersatt underhåll av kommunens 
anläggningar och byggnader 

Eftersatt underhåll kan innebära mycket höga 
kostnader och den totala kostnaden för underhåll 
ökar mer än nödvändigt eftersom tidig 
underhållsinsats oftast är billigare än en senare. 

4  Upplåtelseavtal som förlängts 
utan omförhandling 

Stadens fastigheter och anläggningar upplåts via 
avtal som generellt förlängs automatisk om de inte 
sägs upp i tid. Detta kan leda till  ekonomiska 
konsekvenser och skada på stadens varumärke. 

Informera och 
kommunicera 

5  Brister i tillgänglighet till 
invånare 

Brister i tillgänglighet medför sämre service. 
Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten 
vilket kan minska deras förtroende för kommunens 
tjänstepersoner. 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Bygga samhälle 

Risk: Mark med restriktioner 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS systemet. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventering av arrenden informationen läggs in i GIS 
systemet 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Behov av inventering av gåvobrev, arrenden, blå- och 
grönplan. 
 
Utförare av insatsen 
Teknisk chef 

Risk: Kostnader relaterat till eftersatt underhåll av kommunens anläggningar och 
byggnader 

Riskvärde 

 16 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Genomfört planerat underhåll December 

 

Förebyggande åtgärder  

Kostnadsberäkningar och åtgärdsplaner relaterat till 
underhållsplaner. 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens 
ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner 
som syftar till att säkerställa en plan för hur staden på ett 
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt ska sköta alla 
anläggningar. 
 
Utförare av insatsen 
Teknisk chef 
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Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Årsvis genomgång av de avtal som har gått ut under året. December 

 

Förebyggande åtgärder  

Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom 
nämndens ansvarsområde). 
 

 Ej påbörjad 

Utförare av insatsen 
Teknisk chef 
 

3.2 Process: Informera och kommunicera 

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Förebyggande åtgärder  

Nyttjande av kundtjänstsystem 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att 
utveckla och anpassa sitt arbete inom det 
kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise. 
 
Utförare av insatsen 
Enhetschefer 
 

Kompetensförstärkning på tekniska enheten med fokus på 
tillgänglighet och bemötande 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Ingår i översyn av kompetensförsörjningen. 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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Kritisk Medium Totalt: 4 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

1  Jäv Risk för att politiker eller tjänsteperson som är 
jävig deltar i handläggning av ärende. 

2  Tidsfristerna för beslut i 
ärenden om anmälan, lov eller 
förhandsbesked överskrids. 

Lång väntetid för sökande.  
Avgiften som nämnden tar ut i ärendet reduceras. 

Bygga samhälle 

3  Handläggningstider för tillsyn- 
och strandskyddsärenden hanteras 
inte inom rimlig tid utifrån 
rättspraxis. 

Förtroende för politiker och tjänstepersoner 
skadas. 

2

3 4

1

2 2
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Process Nr Risk Konsekvens 

Informera och 
kommunicera 

4  Brister tillgänglighet till 
invånare 

Brister i tillgänglighet medför sämre service. 
Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten 
och kan minska deras förtroende för kommunens 
tjänstemän. 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Bygga samhälle 

Risk: Jäv 

Riskvärde 

 15 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Förebyggande åtgärder  

Kontinuerlig information/påminnelse till tjänstepersoner 
och politiker om var och ens personliga skyldighet att säga 
till om ett jävsförhållande kan finnas. 
 

 Pågående 

Utförare av insatsen 
Enhetschef 
 

Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om anmälan, lov eller förhandsbesked 
överskrids. 

Riskvärde 

 20 

Riskområde 

Mål och effektivitet 
Lagar och föreskrifter 

 
 

Kontrollmoment När 

Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%) T2 samt årsbokslut 

 

Förebyggande åtgärder  

Verksamhetsutveckling i enlighet med handlingsplan 
framtagen hösten 2022. 
 

 Ej påbörjad 
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Risk: Handläggningstider för tillsyn- och strandskyddsärenden hanteras inte inom 
rimlig tid utifrån rättspraxis. 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för 
beslutade ärenden. 

I samband med årsbokslut 

 

Förebyggande åtgärder  

Verksamhetsutveckling i enlighet med handlingsplan 
framtagen hösten 2022. 
 

 Ej påbörjad 

 

3.2 Process: Informera och kommunicera 

Risk: Brister tillgänglighet till invånare 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Nyckeltal NKI Bygglov Senast december 

 

Förebyggande åtgärder  

Verksamhetsutveckling i enlighet med handlingsplan 
framtagen hösten 2022. 
 

 Ej påbörjad 
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1 Inledning 
Syfte 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att: 

• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten. 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp. 

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås. 

Ansvar 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.” 

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Riskanalys och internkontrollplan 

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke. 

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen. 

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
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Medium Låg Totalt: 8 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolik Mycket allvarlig 
4 Sannolik Allvarlig 
3 Möjlig Kännbar 
2 Mindre sannolik Lindrig 
1 Osannolik Försumbar 

 

Process Nr Risk Konsekvens 

Bygga samhälle 

1  Avsaknad av boendeplatser 
inom kommunen inom särskilt 
boende. 

Placeringar utanför kommungränsen inom insatsen 
särskilt boende. Kan leda till ökad belastning på 
myndighet i samband med att leta platser samt 
minskad kvalitet i utförandet samt dyrare kostnad 
per dygn. 

Styra, leda och 
utveckla 
verksamheten 

2  Att handläggning och beslut 
inte följer nationella mål, lagar och 
rättspraxis. 

Att beslut fattas som inte följer nationella mål, 
lagar och rättspraxis. 

Ge stöd, vård och 
omsorg 

3  Underutförande av insatser Risk för personskada och upplevelse av dålig 
kvalitet i utförande av insatser. Att nämnden 
betalar för insatser som inte utförs. 

2 4 1 3

5 7 8 6

6 2
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Process Nr Risk Konsekvens 

4  Överbeviljande av insatser Risk att likabehandlingsprincipen inte efterlevs och 
att brukare upplever särbehandling. 

Bereda och fatta 
politiska beslut 

   

5  Otillåtna direktupphandlingar Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter 
och att staden tappar image och rykte. Upphandla och 

köpa in 6  Bristande dokumentation vid 
direktupphandlingar 

Vid bristande dokumentation saknas underlag för 
beslut, betalning och internkontroll. 

Administrera 
ekonomi 

7  Att egenavgifter inte debiteras 
rätt. 

Att nämnden inte följer den av fullmäktige 
fastställda egenavgiften. 

Hantera allmänna 
handlingar och arkiv 

8  Att personuppgifter hanteras 
som inte är relevanta för ärendet. 

Risk för överdokumentation och som ledet till brist 
i förtroende samt bryter mot gällande den lagar. 

Säkerställa säkerhet 
och beredskap 

   

Informera och 
kommunicera 

   

Ge stöd för digitala 
objekt och program 
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3 Planering av uppföljning och åtgärder 
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen. 

3.1 Process: Bygga samhälle 

Risk: Avsaknad av boendeplatser inom kommunen inom särskilt boende. 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Följa upp behov av platser inom särskilt boende och 
korttidsboende. 

Halvårsvis 

 

Förebyggande åtgärder  

Uppföljning med handläggare samt ekonomikontroller 
 

 Ej påbörjad 

 

3.2 Process: Styra, leda och utveckla verksamheten 

Risk: Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis. 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Att samtliga områden för nämnden har aktuella 
styrdokument som revideras minst var tredje år eller vid 
betydande förändringar 

Årligen, planeringsdag 

 

Förebyggande åtgärder  

Att årligen följa upp att det finns relevanta och 
uppdaterade styrdokument i ledningsgruppen 
 

 Pågående 
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3.3 Process: Ge stöd, vård och omsorg 

Risk: Underutförande av insatser 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Granskning och uppföljning av synpunkter och klagomål 
samt kontroll vid individuppföljningar. 

Halvårsvis 

 

Förebyggande åtgärder  

Upprättade och efterlevda rutiner och 
uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut 
 

 Ej påbörjad 

 

Risk: Överbeviljande av insatser 

Riskvärde 

 8 

Riskområde 
Mål och effektivitet 
 

Kontrollmoment När 

Uppföljning av verkställighet genom stickprov Tertialvis 

 

Förebyggande åtgärder  

Upprättade och efterlevda rutiner och 
uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut 
 

 Pågående 

Beskrivning 
Upprättade och efterlevda rutiner och 
uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut 
 
 

3.4 Process: Upphandla och köpa in 

Risk: Otillåtna direktupphandlingar 

Riskvärde 

 6 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
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Kontrollmoment När 

Otillåtna direktupphandlingar December-januari 

 

Förebyggande åtgärder  

Uppföljning, information och stöd från 
upphandlingsenheten 
 

 Ej påbörjad 

Beskrivning 
Informationsmöten kring stadens upphandling sker 
kontinuerligt. Processkarta för direktupphandling ger 
medarbetare stöd. 
 
Utförare av insatsen 
Ekonomi- och upphandlingsenheten 
 

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar 

Riskvärde 

 12 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 

Stickprov av pågående nya verkställigheter Tertial 

3.5 Process: Administrera ekonomi 

Risk: Att egenavgifter inte debiteras rätt. 

Riskvärde 

 6 

Riskområde 
Finansiell rapportering 
 

Kontrollmoment När 

Granska ett urval av egenavgifter i relation till taxebilaga. Tertial 

3.6 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv 

Risk: Att personuppgifter hanteras som inte är relevanta för ärendet. 

Riskvärde 

 9 

Riskområde 
Lagar och föreskrifter 
 

Kontrollmoment När 
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Kontrollmoment När 

Aktgranskning Tertial 
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Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen tertialbokslut 2 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar tertialbokslut 2 2022 för kommunstyrelsen.  

I syfte att förenkla den administrativa hanteringen är numera åtgärdsplanen integrerad i 
tertialbokslutet.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, 2022-09-28 
Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2022 
Nämndens nyckeltalslista 2022 

För åtgärd:  Koray Kahruman, ekonomichef, Kommunledningskontoret                                                          
Anne-Lie Vernersson Timm, ekonomichef,  Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Ansvar och uppdrag 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka 
på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp 
de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för 
i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
(särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning. 
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Viktiga händelser 
Hovrätten gav Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten 
En dom i Svea hovrätt fastställer i allt väsentligt tingsrättens dom angående tvisten om bygget av 
Campus Vaxholm. Fastec har betalat 57,7 miljoner kronor till Vaxholms stad. Fastec har överklagat 
domen till Högsta domstolen. I väntan på om prövningstillstånd kommer att beviljas eller inte ligger 
medlen på ett balanskonto och har därmed inte driftförts. 

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget 
Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur 
situationen utvecklas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa ett tryggt mottagande för 
personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från 
Migrationsverket. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem ökar. Samtliga 
förvaltningar arbetar med förberedelser och planering i olika kris- och immigrationsrelaterade frågor. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar, vilka sedan ligger till grund för 
renoveringsinsatserna kommande år. Renoveringen av kajen har dock tvingats avbryta 
upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen 
av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter 
renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, 
kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från 
Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs 
löpande. 

Exploatering Norrberget  
Exploateringen på Norrberget har under våren fortsatt. Exploatören Besqab har i sin första etapp 
påbörjat uppförandet av husen inom kvarteret Eken och kvarteret Skutan samt under september 
tillträtt etapp 2. Projektering för ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget fortgår. 

Organisationsförändringar stadsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen har från och med 1 juli genomfört justeringar av organisationen. Staben 
har blivit en egen enhet med en nytillsatt enhetschefstjänst samt tagit över all 
GIS/geodataverksamhet från övriga enheter på förvaltningen. Fastighetsenheten och tekniska 
enheten är nu en gemensam enhet. 
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Mål och måluppfyllelse 

Kvalitet 

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

Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och 
service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha 
möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Utbildning i delegering och ny mall för tjänsteutlåtande 
Insatser har gjorts för att utbilda förvaltningarna kring grunderna för delegering och anmälan av 
delegeringsbeslut med särskilt fokus på chefer. En ny mall för tjänsteutlåtande är framtagen och 
implementerad där fokus har varit att förenkla mallen samt nya rubriker har lagts till avseende barn- 
och jämställdhetsperspektiv. Under våren har även en Visselblåsarfunktion tagits i bruk och 
publicerats på kommunens webbplats i enlighet med ny lagstiftning som gäller från årsskiftet. 

Nämndutvärdering och uppgradering av kommunens växelsystem 
Innan sommaren har en nämndutvärdering genomförts av kommunens förtroendevalda med 
uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom 
identifiera eventuella utvecklingsområden. Resultatet av utvärdering presenteras för 
kommunstyrelse och nämnder under hösten 2022. 

Uppgradering av kommunens växelsystem har genomförts under mitten av juni för att förbättra 
användarvänlighet samt möjliggöra telefonstatistik. 

Mätning av upplevd stöd- och service hos kommunens chefer 
En stöd- och servicemätning har genomförts av kommunledningskontoret med målgruppen alla 
chefer i Vaxholms stad. Syftet med mätningen var att undersöka hur chefer inom Vaxholms stad 
upplever stödverksamheternas stöd- och service och utifrån underlaget ha förutsättningar för att 
genomföra förbättringar. Resultatet visade att majoriteteten var nöjd eller mycket nöjd med 
kommunledningskontorets stöd och service. Kommunledningskontoret kommer nu att arbeta vidare 
med resultatet i sitt förbättringsarbete. 

Fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning 
Efter att den externa webben genomarbetats med fokus på tillgänglighet har myndigheten för digital 
tillgänglighet, DIGG, genomfört en mindre granskning. Den visade på några tekniska områden som 
orsakade tillgänglighetsbrister, men under 2022 har samtliga områden åtgärdats. 

I arbetet med att bygga upp rutiner och kompetens inom organisationen för att skapa 
tillgänglighetsanpassade dokument för publicering på webben har drygt 100 av webbplatsens 
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dokument tillgänglighetsanpassats. En handlingsplan som togs fram 2022 syftar till att under 2022 
och 2023 säkra den interna kompetensen för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. 

Viktigt i Vaxholm har utvecklats 
Under 2022 har arbetet med Viktigt i Vaxholm utvecklats. En upphandling av formgivning 
genomfördes och gav en ”ny” Viktigt i Vaxholm. Den nya tidningen har mötts av stor uppskattning 
och arbetet med tidningen i nytt format kommer att utvärderas under 2023. Målgruppen ”barn och 
ungdom” lyfts i varje nummer i syfte att än mer träffsäkert nå denna målgrupp och deras målsmän 
med information från Vaxholms stad. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

 54,1%   60 % 66,4% 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar 
på fråga) (%) 

69 % 58 %   73 % 76 % 

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

 18,7 %   40 % 20,7 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 79 77 71  73 75 

SCB medborgarundersökning pågår och resultatet presenterats vid årsbokslutet. Vad gäller Nöjd 
Kund-index företagsklimat så fortsätter utfallet i en nedåtgående trend och ligger strax under 
målvärdet för 2022. Resultatet bedöms dock ändå som högt. De områden som har minskat mest är 
information och kompetens. Målnivån för "Insyn och inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda medborgare (%)" har tidigare fått uppskattas då undersökningen skulle 
konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Målnivån kommer att 
ses över i samband med yttrande till mål och budget för 2023. Till denna indikator finns även en 
särskild åtgärdsplan, se åtgärdsplan delårsbokslut. 

Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. 
Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land 
och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras. 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Kulturmiljöprogram 
Ett kulturmiljöprogram ska vara klart under 2023 och visa hur kommunens kulturmiljövärden ska 
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kunna tillvaratas. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när 
kulturmiljöprogrammet är framtaget. 

Delaktighet 
Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. I 
exempelvis kajprojektet har olika grupper av invånare vid flera tillfällen getts möjlighet att lämna in 
förslag och synpunkter. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022-2024 antogs 13 juni 2022. Riktlinjerna är ett 
strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att planera, bygga och förvalta 
bostadsbeståndet inom kommunen. 

Rindö hamn och vattenområde kv. Tullbommen 
I Rindö hamn pågår genomförandeplaner för ytterligare bostäder inom befintlig detaljplan för Rindö 
hamn, etapp 1, dp 394. Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 
Dp 408, antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga kraft den 12 mars 2022. 

Planförslaget för Rindö hamn etapp 4 inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419 har varit ute på samråd. 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. 

Den 2 juni 2022 fick även förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för vattenområdet för Kv. 
Tullbommen m.fl. i syfte att ge småbåts- och vattenverksamheter av olika slag möjlighet att 
utvecklas. 

Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner och förberedelser för att digitalisera enligt nya 
lagkrav pågår. 

Handelsutredning  
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en handelsutredning inklusive behov av och 
lämplig placering för en större livsmedelsbutik. 

Hastighetsplan 
En hastighetsplan tas fram för att skapa ett underlag som ökar kunskapen om trafiksäkerhetsarbetet 
och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. 

Implementerat projektledningsverktyg 
Projektledningsverktyget som implementerats har gett en förbättrad och effektiviserad 
projekthantering av Vaxholms stora stadsbyggnadsprojekt och bygg- och anläggningsprojekt, vilket 
förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god livsmiljö för invånarna. 

Resarö mitt 
Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och 
cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av 
bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet 
samt förbättrad skolfastighet. Under året har Lantmäteriet påbörjat handläggning av nödvändiga 
förrättningsansökningar. 

Inom Resarö mitt har upphandling av projekteringsledare och en projektorganisation påbörjats för 
att utföra allmänna anläggningar i form av gång- och cykelbana, ny cirkulationsplats, parkeringar, 
tillfartsvägar och avlämningsplatser. Kostnadsberäkningar för allmänna anläggningar inom projektet 
görs och arbetet med att värdera de olika kommunala fastigheterna som kan bli föremål för 
markanvisning har påbörjats. Förslag har tagits fram på hur skolans behov kan inrymmas genom 
omvandling av befintliga lokaler. Ärendet kommer lyftas tillbaka till kommunstyrelsen under hösten. 

Domaren 15 
På Vaxön har exploateringsavtal och detaljplan för Domaren 15, dp 416 färdigställts. Målsättning är 
att nå ett politiskt godkännande av exploateringsavtal samt ett antagande av detaljplanen under 
hösten 2022. 
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Cirkulationsplats Engarn 
Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. 
Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas våren 2024. 
Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

Ny ishall  
En arkitekt har påbörjat skissarbetet för en ny ishall och nästa avgörande beslut i projektet är att, 
efter erhållen kostnadsberäkning från kalkylator, söka ett politiskt inriktningsbeslut. 

Tillbyggnation av Vaxö skola 
Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg närmare efter 
det att ritningar färdigställts och bygglovshandlingar lämnats in till kommunens bygglovsenhet. 

Arbete med klimat- och sårbarhetsanalys 
Ett förslag till klimat- och sårbarhetsanalys är färdigställd och en kortversion ska tas fram för att 
kunna publiceras på webben. GIS-verktyg har kompletterats med resultaten av kartläggningen och 
informationen på webben har utvecklats. En workshop för kommunens verksamheter och externa 
intressenter hölls i april och bidragsmedel har slutrapporterats till Länsstyrelsen. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare som rekommenderar andra 
att bo i kommunen, andel (%) 

 76,6 %   80 % 63,4 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)  95 %   90 % 83,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt 

84 % 72 % 85 %  80 % 74 % 

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

 62 %   50 % 80,8 % 

SCB:s medborgarundersökning pågår och resultatet presenterats vid årsbokslutet. Indikatorn 
"upplevd trygghet utomhus kvällstid åk 9, andel (%) totalt" har ökat sedan föregående mätning och 
ligger över målnivån för 2022. En analys av resultatet från Stockholmsenkäten kommer att 
presenteras senare under hösten. 

Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Beskrivning 

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar 
verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hälsa och välbefinnande 
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Analys 

Hållbart medarbetarskap 
Arbetet med att göra Vaxholm stad till en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart medarbetskap har 
fortsatt under 2022. Temat för året är medarbetarskap. I maj till juni genomfördes en 
värdegrundsdag där forskaren Stefan Söderfjäll gav en digital föreläsning kring medarbetarskap. 
Dagen genomfördes uppdelad inom respektive förvaltning där en film på föreläsningen 
presenterades och därefter följde diskussioner och reflektioner om vad det innebär att vara 
medarbetare i Vaxholm stad. 

Distansarbete 
Riktlinjer för distansavtal har tagits fram för Vaxholms stad. Riktlinjen beskriver Vaxholms stad 
strategiska inriktning gällande distansarbete. Kommunen strävar efter att ha ett generöst 
förhållningssätt till arbetets förläggning, där så är möjligt. Utgångspunkten i överenskommelsen bör 
vara frivillig, ömsesidig och bygga på tillit och förtroende. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex 

82 84   82 80 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

82 85   82 80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) total- och ledarskapsindex mäts vid 
medarbetarundersökningen som genomförs under hösten och presenteras vid årsbokslut. Prognosen 
för helårs läggs därför efter föregående års resultat. 

Livsmiljö 

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

Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och 
jämlika livsvillkor. 

Beskrivning 

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en 
meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara 
hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Fredliga och inkluderande samhällen 
 God utbildning för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
 Hälsa och välbefinnande 
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 Jämställdhet 
 Minskad ojämlikhet 

Analys 

Regional satsning uppdrag psykisk hälsa 
Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag 
psykisk hälsa, har skett lokalt. Ökat anslag till ungdomspedagogerna på Kronängsskolan, 
pilotverksamhet med mötesplats för personer med missbruk, dans för hälsa med fokus på unga, 
resurshund för att minskad skolfrånvaro är några av insatserna som genomförs under 2022. 

Föräldrastödsinsatser genom familjecentrum 
Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt, genom digitala föreläsningar och 
ytterligare insatser planeras under oktober månad. 

Fortsatt drogförebyggande arbete med fokus på information ut till föräldrar, antilangningsinsatser, 
droginformation till elever samt nattvandring under helger. 

Stockholmsenkäten genomförd 
Stockholmenkäten, en undersökning om elever levnadsvanor och levnadsvillkor genomfördes i 
Vaxholm mellan sport- och påsklov i årskurs 9. Resultaten skall analyseras och presenteras under 
hösten. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

 97,1 %   75 % 92,1 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt 
härligt att leva, andel (%) totalt 

55 % 59 % 58 %  60 % 63 % 

SCB medborgarundersökning pågår och resultatet presenteras vid årsbokslutet. Resultatet från 
Stockholmsenkäten visar att indikatorn för "Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, 
andel (%) totalt" har minskat med 1 procent och ligger strax under beslutad målnivå. Resultatet från 
Stockholmsenkäten ska analyseras och presenteras under hösten. 

Nämndens mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service. 

Beskrivning 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. 

Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Jämställdhetsintegrering i styrning och ledning 
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Vaxholms stad har kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering, inte minst i 
styrning och ledning. Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för 
styrning och ledning, har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 
kvinnor och män, flickor och pojkar och har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en 
kärnverksamhet. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar 
framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd. 

Kompetensutveckling jämställdhet 
Uppföljning kring jämställt bemötande har påbörjats inom samtliga förvaltningar samt 
kompetensutveckling inom samtliga nämnder har skett under slutet av våren med film och 
diskussion. Fortsatt arbete med kompetensutveckling inom området jämställdhet sker under hösten. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder 

  
Delvis 

 
Delvis    

Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och 
genomföra förbättringar vid större könsskillnader. 

  

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

Beskrivning 

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energi och effektiva transporter i den 
kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende 
och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Agenda 2030 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbar konsumtion och produktion 
 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Klimatkartläggning har genomförts 
Många olika delar av kommunens verksamhet medför en klimatpåverkan. Beslut och vägval som rör 
investeringar, byggande, infrastruktur och avtal har betydelse. Men också arbetsresor, inköp, energi 
och avfall är områden där klimatpåverkan kan minska. En klimatkartläggning har genomförts och ska 
följas upp. 

Information till medarbetare 
Information om vad man som medarbetare kan göra för att agera som resurs- och klimatsmart finns 
på intranätet och följs upp i medarbetarundersökningen. Av de som har svarat på undersökningen 
anser 83 procent att de agerar resurs och klimatsmart. 

Fortsatt arbete med avfallsplan och energiplan 
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I avfallsplan och energiplan finns mål och åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. 

Gemensam energi och klimatrådgivning och kunskapshöjande åtgärder 
Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam energi- och klimatrådgivning med två 
anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet som kan erbjuda rådgivning till boende, 
föreningar och mindre företag. Det är för närvarande stor efterfrågan på rådgivning. 

Kunskapshöjande åtgärder för att möta klimatförändringarna har genomförts med stöd från 
Länsstyrelsen och upphandlad konsult. Kommunikationsåtgärder med tema plast och energi har 
genomförts via olika kanaler. Kommunen har genom ansökan blivit medlemmar i föreningen 
Klimatkommunerna. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 217 243   203 203 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

61,1 % 65 %   60 % 42,1 % 

 Antal resor (påstigningar) per invånare 
gjorda med kollektivtrafik 

    100  

Utfall för insamlat mat- och restavfall kg/person och miljöbilar i kommunorganisationen presenterats 
vid årsbokslutet. Prognos för året sätts utifrån föregående års resultat. 

"Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik" har fortsatt inte kunnat mätas 
varav det saknas utfall. Indikatorn föreslås utgå vid yttrande till mål- och budget 2023. 

  

  

Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Beskrivning 

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska 
öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka 
ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 
 Hav och marina resurser 

Analys 

Grönplan och lokalt åtgärdsprogram för tre vattenområden 
Grönplanen är antagen och arbete för att implementera målen samt ta fram en handlingsplan har 
påbörjats. Ett lokalt åtgärdsprogram för tre vattenområden i Vaxholm är antaget. 
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Gemensamt informationsmaterial för ett hållbart båtliv 
Ett samarbete med andra skärgårdskommuner är etablerat med syftet att ta fram ett gemensamt 
informationsmaterial för ett hållbart båtliv. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, 
andel (%) 

68% 58% 78%  80 %  

För indikator "Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)" visar utfallet vid tertial 2 på en 
uppåtgående trend och uppfyller nästan målnivån på 80%.  De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn 
på de senaste åren har till stor andel varit äldre anläggningar som inte uppfyller gällande krav på 
rening. Trots att delårsutfallet är högre än föregående års utfall förväntas nämnden inte uppnå målet 
att 80 procent av kontrollerade anläggningar ska vara godkända. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

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

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
 Hållbar konsumtion och produktion 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 

Tre
nd 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0,4% 0,7% 6,6%   0% 

Åtgärdsplan delårsbokslut 

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 
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beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
delårs- och årsbokslut. 

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

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i delårsbokslutet. 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 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

1. Tillgänglighet 
telefon (andel som 
får svar på fråga) (%) 

69% 58% N/A N/A 70% 73% 76 2022/01 

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

N/A 19% N/A N/A 40% 40% 21 2022/01 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 
211028. 

Administrativ chef 20221231 

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

Administrativ chef 20221231 

2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för medborgardialog i Vaxholms 
stad som antogs av 
kommunstyrelsen 211028. 

Administrativ chef 20221231 
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2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 
211028. 

Administrativ chef 20221231 

2.3 Komplettering beslut KS 
220324: Förvaltningen får i 
uppdrag att se över hur vi kan 
fördjupa kunskapen om våra låga 
siffror när det gäller allmänhetens 
syn på politik, politiker, 
förtroende och inflytande och 
återkomma med ett förslag. 

Kvalitetscontroller/Hållbarhetschef 20221231 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Kommentar 1.2. Nytt växelsystem infört. 
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Driftbudget 

Verksamhet, (mnkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-aug 

2022 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
helår 
2022 

Budget 
helår 
2022 

Prognos-
avvikelse 

Bokslut 
jan-aug 

2021 

Politisk verksamhet -4,0 -4,5 0,5 -6,5 -6,7 0,3 -3,8 

Fysisk och teknisk planering -8,2 -7,8 -0,4 -11,1 -11,7 0,6 87,4 

Räddningstjänst & samhällskydd -4,0 -4,1 0,1 -6,0 -6,2 0,2 -4,0 

Ledning, stöd & service -33,6 -36,3 2,8 -54,2 -54,5 0,3 -32,6 

Södra Roslagens miljö- & 
hälsoskyddsnämnd -1,2 -1,3 0,1 -1,9 -2,0 0,1 -1,4 

Överförmyndarnämnden -0,6 -0,7 0,1 -1,0 -1,1 0,1 -0,6 

Verksamhetens resultat -51,5 -54,7 3,2 -80,6 -82,1 1,6 44,9 

Netto exploatering 0,4 0,0 0,4 144,4 0,0 144,4 0,0 

Periodens resultat -51,1 -54,7 3,6 63,9 -82,1 146,0 44,9 

Kommunstyrelsen har för perioden januari till augusti ett positivt resultat på 3,6 mnkr. Överskottet 
beror främst på orealiserade satsningar och kostnadsposter som uppstår under senare delen av året. 
 
Verksamhetsspecifika avvikelser: 

• Politisk verksamhet - främst politiska arvoden och löner till valarbetare i september. 
• Fysisk- och teknisk planering  - utredande konsultkostnader för investeringsprojekt. 
• Ledning, stöd & service - vakanser och orealiserade satsningar.  

Prognosen för helåret är 146 mnkr varav 144 mnkr avser exploateringen av Norrberget. 
Kommunstyrelsen prognosticerade överskott på 2 mnkr exklusive exploatering av Norrberget är 
främst vakanser och orealiserade satsningar. 

Bruttoredovisning 

Verksamhet, (mnkr) 
Bokslut 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-aug 

2022 

Budget-
avvikelse 

Prognos 
helår 
2022 

Budget 
helår 
2022 

Prognos-
avvikelse 

Bokslut 
jan-aug 

2021 

3 Intäkter 3,7 2,9 0,8 160,6 4,3 156,2 117,8 

4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag -9,8 -9,0 -0,7 -27,0 -13,5 -13,5 -29,7 

5 Kostnader För Arbetskraft -36,2 -36,6 0,3 -54,2 -54,9 0,7 -33,6 

6 Övriga Verksamhetskostnader -4,8 -8,9 4,1 -10,0 -13,4 3,4 -5,2 

7 Övriga Verksamhetskostnader -2,1 -1,5 -0,5 -2,8 -2,3 -0,5 -2,6 

8 Finanseiella Intäkter/Kostnader -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 

9 Internredovisning -1,7 -1,6 -0,2 -2,6 -2,3 -0,2 -1,6 

Periodens resultat -51,1 -54,7 3,6 63,9 -82,1 146,0 44,9 
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Investeringar 

Investeringar (mnkr) Bokslut jan-aug 
2022 

Prognos helår 
2022 

Budget helår 
2022 

Prognos-
avvikelse 

IT -0,6 -1,0 -2,0 1,0 

Det nya normala 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 0,0 -0,5 0,5 

Rådhuset 0,0 0,0 -3,0 3,0 

Summa -0,6 -1,5 -6,0 4,5 

Investeringar: 

• IT - inköp sker efter behov.  
• Det nya normala - påbörjas under hösten. 
• GIS-plattform - flyttas fram till nästa år. 
• Rådhuset - flyttas fram till nästa år. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren 
d BM 2021 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 

 
78 % 80 %   92 % 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

 
63 % 41 %   57 % 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel 
av maxpoäng (%) 

 
80% 77%   79% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
82 85   80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
81 83   79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
89 91   81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
82 84   80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
81 83   80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
84 87   80 

Svensk näringslivsranking, enkät 

 
210 181 166  103 

Livsmiljö 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2021 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
120 91 70  80 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
23,3 21,8   34,8 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,6 3,6   9,5 

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
8 7 6   
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Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2021 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
55 % 59 % 58 %  63 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
55 % 58 % 53 %  59 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
55 % 64 % 62 %  68 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
32,4% 33,5%   31,2% 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
58 52 51  56 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
47 42 44  48 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
68 64 60  64 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
39 47    

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

 
 97,1 %   92,1 % 

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

 
 97,5 %    

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

 
 96,8 %    

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
1,5 % 2,2 %   54,4 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
 

84 % 72 % 85 %  74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
 
 

80 % 62 % 73 %  74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
 
 

90 % 81 % 97 %  74 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
1,92 1,87    

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 90,7 % 89,8 %  83,4 % 
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Volym 

Mått Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Tren
d BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
70 % 63 %    

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
69 % 77 %    

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
74 % 62 %    
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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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Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholm stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1. Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholm stad godkänns.  
2. Information om åtgärdsplaner kommunstyrelsen och nämnder noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. Prognosen är att Vaxholms stad kommer att 
bedömas ha god ekonomisk hushållning 2022.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm 2022-10-03. 
Delårsbokslut per 2022-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad.  
Åtgärdsplaner KS och nämnder T2 2022. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, ekonomichef, Kommunledningskontoret                              

Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, Kommunledningskontoret 

För kännedom: Kommunledningen 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och 
ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga 
personalförhållanden och förväntad utveckling. 

 

Foto: Bengt Nyman 
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Organisation  

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

 

Politisk organisation 
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Förvaltningsorganisation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

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

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

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

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

 

Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 
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Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan 
övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

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

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

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

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

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

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-
information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder 
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det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med 
övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska 
fördelningar. 

 
Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 

Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.  

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och 
utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp 
verksamheten, riskanalys och processledning.  

Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden 
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i 
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och 
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande 
tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive 
nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  

 
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Privata utförare 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen2 anger, fastställt ett program för mål 
och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare3. Programmet för mål och 
uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att 
programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är 
möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är 
möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna ska också årligen besluta om en 
uppföljningsplan för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde. 

  

 
2 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725) 
3 Änr: KS 2019/208.055 

Foto: Bengt Nyman
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

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

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

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

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

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om 
kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma 
måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning 
om mål- och resultatstyrning på sid 7.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även 
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

MÅLOMRÅDEN

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

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

EKONOMI
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
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Så görs bedömning av måluppfyllelse 
I delårsrapporten samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

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

 
Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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

Målområde Mål Indikator 

Invånare erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med god 
och jämlika livsvillkor.  

 

100%   

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

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

Livsmiljö 

 
Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan 

 
50%   

50%   

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

50%

25%

25%

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

Målvärdet är uppnått

Målet är uppnått, 
och…
resultatet är externt jämförbart

Målvärdet är på väg att uppnås

Resultatet är minst 85 procent av målnivån
eller…
målet är uppnått men är inte externt jämförbart

Målvärdet är inte uppnått

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån
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Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

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

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2022 
Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2022 är baserat på:  

• resultat för 2022 i de fall detta finns för helår,  
• en prognos för resultatet i de fall resultatet för 2022 (helår) ännu ej finns tillgängligt (gäller t 

ex budgetavvikelse). 

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2022 som bestämmer färgen 
även om utfallet för tertial två visar annorlunda.  

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

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

Prognos 2022 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 

   

 

   

 

  

35%

47%

18% 33
%

67
%

66%
12%

23%
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är integrerade och odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och ekologiska.  

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

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

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

Resultat och måluppfyllelse/Prognos och förväntad utveckling 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 35 
procent uppfylld (grönt), 47 procent på väg att uppfyllas (gult) och 18 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2022 
avser mätår 2021. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 
utveckling.   innebär en negativ utveckling. 
 

 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare nöjda med svar på frågor om 
kommunen och dess verksamheter (%) 

 54,1%   60 % 66,4% 

 Tillgänglighet telefon (andel som får svar på 
fråga) (%) 

69 % 58 %   73 % 76 % 

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

 18,7 %   40 % 20,7 % 

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 79 77 71  73 75 

Kommentar: Medborgarundersökning pågår och resultatet presenterats vid årsbokslutet. Vad gäller Nöjd Kund-index 
företagsklimat så fortsätter utfallet i en nedåtgående trend och ligger strax under målvärdet för 2022. Resultatet bedöms 
dock ändå som högt. De områden som har minskat mest är information och kompetens. Könsuppdelad statistik saknas. 

35%

47%

18%
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Målnivån för "Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)" har tidigare 
fått uppskattas då undersökningen skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. 
Målnivån kommer att ses över i samband med yttrande till mål och budget för 2023. Till denna indikator finns även en 
särskild åtgärdsplan, se åtgärdsplan delårsbokslut. 

Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Medborgare som rekommenderar andra att 
bo i kommunen, andel (%) 

 76,6 %   80 % 63,4 % 

 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)  95 %   90 % 83,2 % 

 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, 
andel (%) totalt 

84 % 72 % 85 %  80 % 74 % 

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

 62 %   50 % 80,8 % 

Kommentar: SCB:s medborgarundersökning pågår och resultatet presenterats vid årsbokslutet. Indikatorn "upplevd 
trygghet utomhus kvällstid åk 9, andel (%) totalt" har ökat sedan föregående mätning och ligger över målnivån för 2022. 
Utfallet skiljer dock mellan könen med utfallet 97 procent pojkar och 73 procent flickor. En analys av resultatet från 
Stockholmsenkäten kommer att presenteras senare under hösten. 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex 

82 84   82 80 

 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

82 85   82 80 

Kommentar: Hållbart medarbetarengagemang (HME) total- och ledarskapsindex mäts vid medarbetarundersökningen 
som genomförs under hösten och presenteras vid årsbokslut. Prognosen för helår läggs därför efter föregående års 
resultat. 
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Mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever 
lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. (BUN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 Trend Målnivå 

2022 

BM-
värde 
2021 

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

95,1% 91% 93%  92% 81,8% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala 
skolor 

271 265,9 266,7  263 245,2 

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 100% 100% 95,4%  98% 90,1% 

 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel 
(%) 

73,5% 85,9%   75% 71,5% 

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner 2021 (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av 
utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner). Utfall kunskapsresultat 2022 är preliminära. De officiella resultaten för 2022 
publiceras under hösten. 

Kommentar: Målvärdet är på väg att uppnås. De preliminära betygsutfallen för årskurs 9 visar på högre resultat än 
föregående år gällande genomsnittligt meritvärde och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Utfallet för 
andel elever som är behöriga till gymnasieskolan är något lägre än föregående läsår. 

Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare 
och lärare. (BUN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 2022 Trend Målnivå 

2022 

BM-
värde 
2021 

 Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, kommunala förskolor, 
andel (%) 

30% 34% 31%  32% 30%* 

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

76,3% 79,5% 81,7%  77% 70,8%* 

*=BM 2022 

Utfall 2022 baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen 
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för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

Kommentar: Målvärdet är på väg att uppnås. Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne (81,7 procent) än Stockholms läns kommuner (70,8 procent) och riket (71,1 procent). 
Förskolan når nästan satt målnivå, även om utfallet är något lägre än föregående mätning. 2021 var utfallet högt (34 
procent) medan utfallet 2022 ligger i linje eller något högre än tidigare år (2020: 30 procent, 2019: 31 procent, 
2018: 31 procent, 2017: 28 procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster 
med förskollärarlegitimation (31 procent) än snittet i Stockholms län (30 procent), dock betydligt lägre än snittet i riket (41 
procent). 

Mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
25%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

88 %  87 %  90 % 83 % 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -helhetssyn, andel (%) 

68 %  59 %  80 % 74 % 

 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 
till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

38 33   60 38 

 Väntetid i antal dagar från ansökan vid 
nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde 

13 12   14 18 

BM-värde 2022 för brukarundersökning inom särskilt boende samt hemtjänst avser utfall 2022. 

Kommentar: Avseende resultatet för brukarundersökningen inom säbo. Resultatet ska tolkas med försiktighet. Färre än 
30 personer svarade under rapportperioden 14 januari till 20 mars. Av besvarade enkäter var det ca 70 %  som enbart 
fylldes i av anhörig. Ca 75 personer hade möjlighet att svara under perioden. Av dessa 75 var det ca 30 som bott på 
boenden kortare än 1 år. 

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 46 59 53  60 66 

 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 3,75 3,95   4  
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Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i SKR:s serviceundersökning. NKI-undersökningen omfattar sex 
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen sker 
fortlöpande under året och redovisar inte den faktiska verkligheten utan deltagarnas upplevelse. Förra årets resultat för 
företag på 73, har inte gått att följa upp, då antalet företag som besvarat undersökningen varit för få. Resultatet för 
samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 2020) låg på 59, har sjunkit och ligger på 53. 
Nämndens mål är 60. Att NKI sjunkit bedöms ha sin orsak i de allt längre handläggningstiderna sedan 2020. Utfallet från 
den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller mättjänst utförts, har ökat 
marginellt till 3,95 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det 
inte finns något jämförelsetal från någon annan kommun. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett 
begränsat analysunderlag. Resultatet är i nivå med nämndens mål. 

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende 
komplett till beslut 

3,5 4,7 10,1  5 4 

 Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

12,4 16,5 36,1  12 
10,8 
 

Kommentar: Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses 
komplett/fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett beslut) till dess att beslut 
fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut 
expedierats. Efter årets andra tertial visar resultatet för båda indikatorerna fortsatt försämrade resultat. 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
33%   
67%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

 46,2 %   60 % 38,8 % 

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

 68,8 %   60 % 75,2 % 

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

 96,5 %   70 % 92,5 % 

BM-värde är Stockholms läns kommuner. 

Kommentar: Indikatorn för det lokala kultur- och nöjeslivet har mycket lågt utfall i förhållande till målvärdet. Intensivt 
arbete pågår för att återskapa kultur- och nöjeslivet efter pandemins effekter. Utfallet för Vaxholms stad överstiger 
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benchmarkningvärdet för Stockholms läns kommuner. 

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

81% 83%   85% 90% 

BM-värde är Stockholms läns kommuner. 

Kommentar: Vaxholm har flertalet bredbandsoperatörer med egen kabeldragning inom kommunen. Tekniska enheten 
arbetar med ledningssamordning för att möjliggöra samschaktning och dialog mellan aktörer och invånare. En av de 
aktörer som funnits längst på Vaxön är Vaxholms stadsnät och efter en längre förhandling har staden tecknat avtal som 
säkerställer behoven på lång sikt. Vaxholms stad har i förhandlingen även säkrat tillgång till tomrör längst hela stomnätet 
på Vaxön. Detta öppnar upp för stora möjligheter att koppla upp tekniska anläggningar både inom fastighetsbeståndet 
men även inom allmän plats. 
 

Mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service. (TFK) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 NKI-Fastighet   54  57 57 

BM värde är rikssnitt av 87 kommuner (2021) 

Kommentar: Ny indikator för 2022. 

 

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

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

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

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området livsmiljö. Resultaten och kommunens förväntade utveckling kommenteras. Den 
aggregerade måluppfyllelsen visar 33 procent uppfylld (grönt), 67 procent på väg att uppfyllas (gult) 
och 0 procent inte uppfyllt (rött).  

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2022 
avser mätår 2021. 

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 
utveckling.   innebär en negativ utveckling. 
 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

 97,1 %   75 % 92,1 % 

 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt 
att leva, andel (%) totalt 

55 % 59 % 58 %  60 % 63 % 

 

33%

67%
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Kommentar: SCB medborgarundersökning pågår och resultatet presenteras vid årsbokslutet. Resultatet från 
Stockholmsenkäten visar att indikatorn för "Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt" har 
minskat med 1 procent och ligger strax under beslutad målnivå. Utfallet skiljer sig mellan könen med 9 procent (62 
procent pojkar och 53 procent flickor). Resultatet från Stockholmsenkäten ska analyseras och presenteras under hösten. 

Mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service. (KS) 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Analys och åtgärder vid könsskillnader i 
nyckeltal görs av alla nämnder 

  
Delvis 

 
Delvis    

Kommentar: Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och 
genomföra förbättringar vid större könsskillnader. 

Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 217 243   203 203 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 61,1 % 65 %   60 % 42,1 % 

 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda 
med kollektivtrafik 

    100  

Kommentar: Utfall för insamlat mat- och restavfall kg/person och miljöbilar i kommunorganisationen presenterats vid 
årsbokslutet. Prognos för året sätts utifrån föregående års resultat. "Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med 
kollektivtrafik" har fortsatt inte kunnat mätas varav det saknas utfall. Indikatorn föreslås utgå vid yttrande till mål- och 
budget 2023. 

Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.(KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 

68% 58% 78%  80 %  

Kommentar: För indikator "Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)" visar utfallet vid tertial 2 på en 
uppåtgående trend och uppfyller nästan målnivån på 80%. De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har 
till stor andel varit äldre anläggningar som inte uppfyller gällande krav på rening. Trots att delårsutfallet är högre än 
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föregående års utfall förväntas nämnden inte uppnå målet att 80 procent av kontrollerade anläggningar ska vara 
godkända. 

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och 
trygga utbildningsmiljöer. (BUN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 

2022 
Trend Målnivå 

2022 

BM-
värde 
2021 

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

96% 97% 95%  96% 96%* 

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

80,5% 90,9% 88%  92% 84%* 

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

74 % 78,7 % 78 %  81 % 80,2 % 

*=BM 2022 
Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, 
Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). 
 
För högstadiet målgruppen ändrad från årskurs 9 till årskurs 8 varför BM-värde för åk 9 2022 saknas.  

Kommentar: Målvärdet är på väg att uppnås. Utfallen i stadens senaste brukarundersökning visar att barnen och eleverna 
i de kommunala förskolorna och skolorna trivs, är trygga och nöjda. Utfallen är stabilt höga både över tid och jämfört med 
andra kommuner. Utfallen rörande trygghet har försämrats något från föregående läsår, men är fortfarande höga. 

Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en 
del av lärande 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
T2 

2022 
Trend Målnivå 

2022 

BM-
värde 
2021 

 CO2e per kilo inköpt livsmedel 1,7 1,6   1,6 2 

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

Kommentar: Målet är uppnått. Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten. 
Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt. De goda resultaten 
beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan.   
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Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

92 % 88 %   90 % 78 % 

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

90 % 81 %   90 % 74 % 

 Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

99 % 88 %   95 % 82 % 

BM för Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 samt vuxna med missbruksproblem avser år 2019.  

Kommentar: Resultat publiceras inte sedan 2020. Utfall är egen mätning. 

 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens 
områden 

54 % 54 %   60 % 38 % 

Kommentar: Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp av digitalisering 
och ny teknik. På hemtjänsten egen regi har digitaliseringsombud införts i syfte att stärka hemtjänstpersonalens 
kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. 

 

 
 
 
 

121



Rapport 
 
 

24 av 78 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

86,6% 97,3%   95%  

Kommentar: Utfall för indikatorn redovisas per helår, prognosen för året är att resultatet fortsatt kommer att överstiga 
nämndens målnivå för 2022. 

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

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

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

 72,1 %   60 % 75,2 % 

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

 85,7 %   60 % 77,6 % 

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

 62,6 %   60 % 69,4 % 

BM-värde är Stockholms läns kommuner. 

Kommentar: SCB medborgarundersökning pågår och resultatet presenteras vid årsbokslutet 

 
Mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla (TFK) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 
7-20 år 

38,1 36,3   38 32,2 

BM-värde är Stockholms läns kommuner. Utfallet presenteras per publiceringsår, resultatet avser föregående kalenderår.  

Kommentar: Nytt bidragssystem är implementerat och en utvärdering kommer utföras till årsbokslutet. 
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Mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi (TFK) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda 
lokaler 

147 146   150 177 

BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk. 

Kommentar: Flertalet åtgärder är genomförda för att minska energiuttaget och arbetet baserar sig på bland annat stadens 
Energiplan. 

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

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:  

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

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

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 66 procent uppfylld (grönt), 
12 procent på väg att uppfyllas (gult) och 23 procent inte uppfyllt (rött). 

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2022 
avser mätår 2021. 
 
Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall.  innebär en positiv 
utveckling.   innebär en negativ utveckling. 
 

 
Övergripande finansiella mål 
 

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Budgetavvikelse (mnkr) 17,9mnk
r 

126,3mn
kr 

35,9mnk
r  0mnkr 0mnkr 

 

66%
12%

23%

124



Rapport 
 
 

27 av 78 

Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 4,8% 20,1% 11,1%  2,0% 7,5% 

 
 

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Soliditet för kommunen (%) 38 % 50,4 % 53,6 %  35% 45,5 % 

 
Nämndernas mål 
 
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) 0,4% 0,7% 6,6%  0% 0% 
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   
50%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 Trend Målnivå 

2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 1,1% 2,8%  0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
fsk, (%) 

3% 13% 12,3%  0% -10,6%* 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 6,1% 11,3% 8,1%  0% -5,5%* 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) -14,7% -22,7% -31,4%  0% -17,3%* 

*=BM 2022 
Utfall nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) för nettokostnadsavvikelserna gör med Stockholms läns kommuner (ovägt medel). 

Kommentar:  Målvärdet är inte uppnått. Under våren 2022 genomfördes en kartläggning för att skapa en djupare 
förståelse för nämndens nettokostnadsavvikelser. Syftet var att säkerställa högsta möjliga kvalitet för Vaxholms barn och 
elever där de ekonomiska medlen används rätt och nämnden når de uppsatta ekonomiska målen. Ett erfarenhetsutbyte 
har genomförts med utbildningsförvaltningar som har liknande förutsättningar som Vaxholms stad. 

 
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   
75%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%) 

-27,1% -25,3%         -23,6%  0% -11,6% 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -2,4% -6,3% -5,8%  0% -12,5% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -0,6% 3,7%       2,4%  0% 3,5% 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 3,3% 7,2% 6,1%  0%  

*=BM 2022 
Utfall nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) för nettokostnadsavvikelserna gör med Stockholms läns kommuner (ovägt medel). 
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Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget -20% -11% -10%   0% 

 Självkostnadstäckningsgrad för 
bygglovsverksamheten 

42% 69% 37%  75% 66% 

Kommentar: Stadsbyggnadsnämnden har för augusti 2022 en negativ budgetavvikelse på ca -10% och en 
självkostnadstäckningsgrad på ca 37%. Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovsverksamheten ligger 
under budget. Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna har hitintills endast ett fåtal ärenden som 
inkommit under 2022 ännu fördelats till handläggare, vilket resulterat i att det för närvarande finns ca 160 ofördelade 
ärenden vid utgången av augusti.  

 

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
33%   
67%   

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall T2 
2022 

Tren
d 

Målnivå 
2022 

BM-
värde 
2021 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 5,8% 1,7% -3,4%  0% 0% 

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

71,7 101,2   95  

 Vakansgrad lokaler (%)  1,63 %   5 %  

Indikatorerna för kvadratmeterkostnad och vakansgrad lokaler är inte externt jämförbara.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, 
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Väsentliga personalförhållanden  
Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för 
att ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.  

Personalöversikt 

Anställda i Vaxholms stad 2017 2018 2019 2020 2021 Juli 
2022 

Antal anställda 673 858 868 844 666 635 

kvinnor (%) 79 79 76 77 76 77 

män (%) 21 21 24 23 24 23 

Antal tillsvidareanställda 496 610 624 611 489 481 

kvinnor med tillsvidareanställning (%) 81 76 75 76 77 72 

kvinnor deltid (%) 28 27 27 24 18 21 

män med tillsvidareanställning (%) 65 57 57 61 62 65 

Män deltid (%) 22 23 18 19 3 24 

Antal tidsbegränsade anställningar 94 135 106 120 103 58 

Antal timanställda 83 113 138 113 74 96 

Den stora förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi 
och i september 2021 togs driften för särskilt boende ut på entreprenad igen vilket förklarar skillnaden mellan 2021 och 
2022.  

Andel heltid/tillsvidareanställda 
Andel tillsvidareanställda totalt i staden, varav tillsvidare och heltidsanställningar per förvaltning 
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Andelen tillsvidare anställningar inom förvaltningarna är oförändrat i jämförelse med samma period 
2021. Totalt är 75 procent av medarbetarna tillsvidareanställda i staden. Det har varit arbetsbrist 
inom förskolan men medarbetare har kunnat erbjudas tjänst inom hemtjänsten egen regi vilket 
flera tackat ja till. 

Andel heltidsanställda per förvaltning juli 2022 

 
Alla förvaltningar har majoritet av heltidsanställningar men inom socialförvaltningen och framförallt 
hemtjänsten egen regi är behovet av deltidsanställningar fler. Det är svårt schematekniskt att 
erbjuda heltidsanställning då behovet ligger under förmiddagar och eftermiddagar/kvällstid vilket 
gör att tid mitt på dagen blir svår att fylla med arbetsuppgifter. Arbete pågår för att se om det finns 
andra möjligheter för att kunna erbjuda heltid inom verksamheten. 

Personalomsättning 
Personalomsättningen ligger på en rimlig nivå och har endast marginellt ökat i jämförelse med 
2021. 8,6 procent ses inte som en stor rörlighet utan är en sund personalomsättning.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personalomsättning (%) 18,4 6,8 10,2 8,3 6,8 8,6 

 

Sjukfrånvaro  
Vaxholms stad gick in i 2022 med en hög sjukfrånvaro på 12 procent men under våren har 
kommunen åter hamnat i ett mer normalläge som är i nivå med tidigare år innan pandemin. Den 
genomsnittliga sjukfrånvaron för perioden januari till juli är 7,7 procent, något högre än 2021 som 
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då var 7,3 procent. 

 

Sjukfrånvaro  2017 2018  2019 2020 2021 2022*07 

Total sjukfrånvaro 6,7 5,9 5,9 7,5 7 7,7 
kvinnor (%) 7,5 6,5 6,5 8,2 7,7 8,6 
män (%) 3,5 3,7 3,6 5,2 4,6 4,7 
-29 år (%) 5,6 4,2 3,6 5,4 4,0 4,5 
30–49 år (%) 8,0 5,5 5,5 6,6 6,5 6,0 
50-år (%) 5,8 6,8 6,9 8,9 8,1 9,6 
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 
dagar) 

47,8 42,7 45,9 40,1 50,6 49,7 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron är fortsatt hög där korttid är den frånvaro som väger över något, 
50,3 procent av den totala sjukfrånvaron. Medarbetare stannar fortfarande hemma vid 
förkylningssymtom och det kan förklara fortsatt hög korttidssjukfrånvaro.  

HME (Hållbart medarbetarengagemang) 
I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för 
totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex är 2021; 84, vilket 
kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för 
ledarindex är högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79. 

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021 
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Jämfört med alla Sveriges kommuner ligger Vaxholm stad på 6:e plats och i Stockholms län på en 
delad första plats med Vallentuna kommun. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Exploatering Norrberget 
Exploatören Besqab har fortsatt arbetet av sin första etapp på Norrberget och under september 
tillträder etapp två. Kvarteret Eken med skyddsrum och kvarteret Skutan har börjat uppföras. 
Utifrån taget politiskt inriktningsbeslut har förstudien för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på 
Norrberget fortskridit. 

Hovrätten gav Vaxholms stad rätt i Campus-tvisten 
En dom i Svea hovrätt fastställer i allt väsentligt tingsrättens dom angående tvisten om bygget av 
Campus Vaxholm. Fastec har betalat 57,7 miljoner kronor till Vaxholms stad. Fastec har överklagat 
domen till Högsta domstolen. I väntan på om prövningstillstånd kommer att beviljas eller inte ligger 
medlen på ett balanskonto och har därmed inte driftförts.  

Renovering av kajerna i stadskärnan 
Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar, vilka sedan ligger till grund för 
renoveringsinsatserna kommande år. Renoveringen av kajen har dock tvingats avbryta 
upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen 
av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter 
renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, 
kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från 
Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs 
löpande.  

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget 
Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur 
situationen utvecklas. Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi kan erbjuda ett 
tryggt mottagande för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt 
uppehållstillstånd från Migrationsverket. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem 
ökar. Samtliga förvaltningar arbetar med förberedelser och planering i olika kris- och 
immigrationsrelaterade frågor. 

Nettokostnadsavvikelser barn- och utbildningsnämnden 
Målvärdet för nettokostnadsavvikelse barn- och utbildningsnämnden har inte uppnåtts, se 
indikatorer på sidan 28. Den negativa trenden är bruten och vi ser en förbättring av 
nettokostnadsavvikelserna. Löpande åtgärder vidtas och nämnden informeras kontinuerligt om 
arbetet för att nå dem uppsatta ekonomiska målen. Under våren 2022 har en kartläggning 
genomförts för att skapa en djupare förståelse för nämndens nettokostnadsavvikelser. Syftet har 
varit att säkerställa högsta möjliga kvalitet för Vaxholms barn och elever där de ekonomiska medlen 
används rätt och nämnden når de uppsatta ekonomiska målen. Ett erfarenhetsutbyte har 
genomförts med utbildningsförvaltningar som har liknande förutsättningar som Vaxholms stad. 
Utbildningsförvaltningen har infört nya rutiner vid tertialuppföljning som ska säkra att analys görs 
och att åtgärder sätts in och följs upp för återgång till positiv prognos. Utbildningsförvaltningen har 
systematiserat och förstärkt arbetet med att söka statsbidrag som kompensation för satsningar där 
staten ger sådan möjlighet. Resultatet är en effektivare process som tar mindre tid med högre 
kvalitet.  

131



Rapport 
 
 

34 av 78 

Bygglovshantering 
Bygglov- och GIS-enheten/bygglovsenheten har vid årets ingång haft höga ärendebalanser och 
långa handläggningstider inom tillsyns-, strandskydds- och bygglovsverksamheterna. Trots det extra 
resurstillskott med en extra lovhandläggare för 2022, som kommunfullmäktige beslutat om under 
hösten 2021, har handläggningstiderna och ärendebalanserna inte kunnat kortas, då verksamheten 
samtidigt drabbats av sjukskrivningar som i stort sett nollat ut resurstillskottet. Tiden från ansökan 
till beslut har fortsatt att öka under 2022. 

De långa handläggningstiderna orsakar lagstadgade avgiftsreduktioner och budgetunderskott. Utan 
dessa avgiftsreduktioner hade stadsbyggnadsnämndens ekonomi varit i balans. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en handlingsplan ska tas fram för att utveckla 
bygglovsenhetens verksamhet i en effektivare riktning.  

Handlingsplanen har efter bokslutsdagen tagits fram och beslutats av såväl kommunstyrelsen som 
kommunfullmäktige. Handlingsplanen innehåller stora resursförstärkningar de kommande åren 
vilket i sin tur kommer att hanteras i den ordinarie budgetprocessen.  

Händelser efter bokslutsdagen 
Inget väsentliga händelser efter bokslutsdagen har identifierats.  

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

Balanskravsutredning Prognos 
2022 

Bokslut 
2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 207,2 145,9 

- 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 207,2 145,9 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv  - - 

Årets balanskravsresultat 207,2 145,9 

 

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

Inflytande i bolag och organisationer 
• Vaxholms Smeden 3 AB (100 %) 
• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %) 
• Rindö skoltomt AB (100 %) 
• Vaxholms fästnings museum AB (15 %) 
• Roslagsvatten AB (12,6 %) 
• Vaxholmsvatten AB (1,0 %) 
• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %) 
• Inera AB (0,16 %) 
• Kommuninvest ekonomisk förening 

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

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

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.  

Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på 
en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa 
dess fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen. 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner – Österåker, Vaxholm, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även 
uppdraget att hämta avfall. 

Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet 
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av 
bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.  

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för 
kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar 
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.  
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 294 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att 
erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera 
koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare 
och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017. 

Staden är medlem i följande kommunalförbund: 

• Norrvatten 
• Storstockholms Brandförsvar 
• Samordningsförbundet Södra Roslagen 

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet 
till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde 
största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren 
i Järfälla kommun. 

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. 
Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att 
minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten 
omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret har personal i beredskap dygnet 
runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och 
internationell snabbinsatsstyrka. 

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

Staden har två gemensamma nämnder: 

• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillsammans med Täby kommun 
• Överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö kommun 

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

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 
2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de 
flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka 
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kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och 
Nacka. 

Sammanställda räkenskaper 
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. 

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

Privata utförare  
Kommuner får enligt kommunallagen4 lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat 
utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande 
ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi.  

I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka 
utförare kommunen har avtal med (enligt beslutad plan för uppföljning 2022). 

Socialnämnden 
Verksamhet Utförare 

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

Olivia omsorg 

Särskilt boende för äldre  Förenade Care  

Hemtjänst Olir AB 

Kontaktperson  Nordströms assistans 

Daglig verksamhet enligt LSS Olivia omsorg 

Öppen vård missbruk StepOne 

Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS) Nordströms Assistans 

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

Sverige taxi  

Tvätt Samhall AB 

Catering IBISCUS Catering AB/ Eatery 

Varuleverans Mathem 

 

 

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

Verksamhet Utförare 

Fastighetsförvaltning Roslagen energi och driftteknik AB 

Snöröjning Peab AB 

Gatuunderhåll och skötsel Peab AB 

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

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i 
Waxholm AB 

Lokalvård ISKO AB – tom 2022-02-28 

Rengörare Näslund fr.o.m. 2022-03-01 

Primär FM fr.o.m. 2022-03-01 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhet Utförare 

Skolskjuts Sverigetaxi i Stockholm AB 

 

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och 
Österåker genom Kunskapscentrum nordost (KCNO). KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika 
utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.  
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Förväntad utveckling 
Befolkningsprognos 
Utvecklingen av befolkningsantalet förväntas bli lägre vid en jämförelse mellan ny och tidigare 
befolkningsprognos.  Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både kommunala och 
privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att flyttströmmarna i landet 
har förändrats. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 13 137 invånare år 2029 
vilket är 293 invånare färre jämfört med föregående prognos. 

Kompetensförsörjning 
För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner klarar av att bemanna verksamheter 
med kompetenta medarbetare och samtidigt använda individers kompetens rätt. Det sker en 
förändring i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Antalet anställda i välfärden, 
inklusive privata utförare, beräknas öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 och under 
samma period tillkommer 340 000 pensionsavgångar. I Vaxholm växer andelen äldre till och med 
snabbare än i övriga Sverige. Dock, till skillnad från övriga Sverige, minskar andelen barn i 
kommunen. Vaxholms stad kommer att fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt 
arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare samt arbetet med kompetensförsörjningsplaner.  

Stadsbyggnadsprojekt 
Nedan beskrivs några pågående och planerade stadsbyggnadsprojekt.  

På Norrberget planeras cirka 230 bostäder, SÄBO samt förskola. 18 juni 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget Dp 410. Detaljplanen vann laga 
kraft den 26 juni 2020. Besqab tillträdde sin första marketapp den 19 maj 2021 och under 
september tillträder etapp två. Kvarteret Eken med skyddsrum och kvarteret Skutan har börjat 
uppföras. Utifrån taget politiskt inriktningsbeslut har förstudien för nytt särskilt boende för äldre 
(SÄBO) på Norrberget fortskridit. 

Kajerna i centrala Vaxholm, Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen, har uppnått sin 
förväntade livslängd. Spontkajerna byggdes 1969, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste 
åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering. 
Renoveringen av kajen har tvingats avbryta upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande 
konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen av etapperna 2 och 3 som genomförs under 
hösten 2022.   

På centrala Resarö planeras för nya bostäder, en utbyggnad av Resarö skola och förbättrad 
trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn 
till trafiksäkerhet och barns skolvägar. Detaljplanen vann laga kraft den 6 april 2021. Vaxholms stad 
har påbörjat ansökningar om fastighetsbildningar till Lantmäteriet och för ett pågående 
samverkansarbete med Trafikverket för att möjliggöra kommande förbättrande trafikåtgärder. 

Vid Engarns vägskäl Resarö byggs nuvarande korsning om till en cirkulationsplats. Ombyggnationen 
väntas vara klar våren 2024.  

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har 
fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver ett 
nytt överföringssystem, det vill säga sjöledningar för spillvatten, byggas mellan Blynäs och 
Margretelund. Planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 2026. 
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Ekonomi 
Det har skett stora ekonomiska svängningar i de ekonomiska förutsättningarna framåt. Den 
skenande inflationen kommer innebära högre indexeringar av kommunens avtal med leverantörer. I 
takt med att Riksbanken höjer styrräntan ökar även kommunens räntekostnader. 
Pensionskostnaderna indexeras upp i takt med inflationen vilket kommer att öka 
pensionskostnaderna 2023 och 2024. De nya ekonomiska förutsättningarna kommer hanteras i den 
ordinarie budgetprocessen. Dem ekonomiska prognoserna från SKR pekar på att vi återgår till ett 
normalläge från 2025.   
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Ekonomiskt resultat 
I denna del redovisas kommunens samlade driftsredovisning på nämnds- och verksamhetsnivå, 
resultaträkning samt investerings- och exploateringsredovisning. 

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

Driftredovisning per nämnd 

Driftredovisning per nämnd 
(mnkr)                      Bokslut 

Intäkter 
jan-aug        

Bokslut  
Kostnader 

jan-aug      

Bokslut 
Intern- 
handel 

jan-aug             

Bokslut   
netto   

jan-aug              

Budget    
netto   

jan-
aug             

Budget- 
avvikelse 

jan-aug                

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut   
netto           

jan-aug 
2021 

Kommunstyrelsen 3,7 -53,0 -1,7 -51,1 -54,7 3,6 63,9 -82,1 146,0 44,9 

Varav exploatering och VA flytt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 0,0 144,0 94,7 

Barn- och utbildningsnämnden 35,2 -233,7 -27,9 -226,5 -233,0 6,5 -345,9 -350,4 4,5 -231,6 

Socialnämnden 21,2 -139,5 -8,1 -126,4 -134,6 8,2 -187,9 -202,1 14,1 -119,6 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 15,5 -81,6 27,3 -38,9 -37,6 -1,3 -59,1 -57,1 -2,0 -34,0 

Stadsbyggnadsnämnden 1,7 -8,0 -0,2 -6,5 -5,9 -0,6 -10,1 -8,9 -1,2 -5,0 

Summa nämnder 77,3 -515,9 -10,8 -449,4 -465,8 16,4 -539,2 -700,7 161,4 -345,4 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 0,1 -2,2 0,0 -2,0 -7,7 5,7 -12,6 -11,5 -1,0 -4,8 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 10,7 10,7 10,7 0,1 17,2 16,0 1,2 10,9 

Verksamhetens nettokostnad 77,4 -518,1 0,0 -440,7 -462,9 22,2 -534,6 -696,2 161,6 -339,3 

Skatteintäkter 515,5 0,0 0,0 515,5 504,7 10,8 771,1 757,0 14,1 495,4 
Generella statsbidrag och 
utjämning 55,5 -73,4 0,0 -18,0 -19,3 1,3 -27,4 -28,9 1,5 -16,4 

Verksamhetens resultat 648,4 -591,5 0,0 56,9 22,5 34,4 209,1 31,9 177,3 139,7 

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

Finansiella kostnader 0,0 -2,3 0,0 -2,3 -4,4 2,1 -3,5 -6,6 3,0 -4,3 
Resultat efter finansiella 
poster 648,9 -593,8 0,0 55,0 19,1 35,9 207,2 26,8 180,4 135,7 

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

Årets resultat 648,9 -593,8 0,0 55,0 19,1 35,9 207,2 26,8 180,4 135,7 

 

Kommentarer 
Bokslutet visar ett resultat på 55,0 mnkr vilket överstiger budgeten med 35,9 mnkr. Resultat är 
11,1%. Helårsprognosen är 27,9% inklusive exploatering och 8,5% exklusive exploatering.   

Tittar man tillbaka historiskt ser man trenden att resultatet i delårsbokslutet oftast är väldigt 
positivt. Anledningen är dels att verksamheterna ligger nere eller går på lågvarv under 
sommarmånaderna vilket minskar kostnaderna. Den andra förklaringen är att semesterlöneskulden 
på finansansvaret får ett stort överskott eftersom medarbetarna tar ut större delen av sin semester 
under sommaren innan de har hunnit tjäna in sina dagar under året.   
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr.  Överskottet består framförallt på 
vakanser, orealiserade satsningar och kostnader som förväntas uppstå under senare delen av året. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,0 mnkr exklusive exploatering och 146,0 mnkr 
inklusive exploatering.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Överskottet består 
framförallt på statsbidrag för sjuklöner, mindre behov av verksamhetsstöd och lägre volymer 
jämfört med budget inom förskolan. Utöver detta gör egen regin inom förskola och skola ett 
överskott per augusti månad. Helårsprognosen är ett överskott på 4,5 mnkr.  

Socialnämnden 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar jämfört med budget. 
Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. Den 
verksamhet som har ett underskott inom socialnämnden är hemtjänsten. Helårsprognosen är ett 
överskott på 14,1 mnkr.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ avvikelse på -1,3 mnkr. Underskottet beror 
framförallt på högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och kostnader 
relaterat till nätavgift el och fjärrvärme. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -0,6 mnkr. Underskotten beror framförallt på 
lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till 
följd att avgifterna reduceras eller uteblir samt att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer 
upp till den budgeterade nivån. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -1,2 mnkr.  

Pensionskostnader och semesterlöneskuld  
Raden pensionskostnader och semesterlöneskuld har en positiv avvikelse på 5,7 mnkr fram till 
augusti månad. Förklaringen till överskottet ligger på semesterlöneskulden. Eftersom våra 
medarbetare tar ut majoriteten av sin semester under sommaren innan de har tjänat ihop alla sina 
dagar så uppstår en tillgång i kommunen i augusti månad. Allteftersom året går och medarbetarna 
tjänar in sina dagar minskar tillgången. Helårsprognosen är ett underskott på -1,0 mnkr som 
framförallt beror på en försämrad pensionsprognos.  

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisar ett överskott på 12,1 mnkr jämfört 
med budget. 4,3 mnkr avser en uppräkning av 2021 års skatteintäkter. Arbetsmarknaden har 
utvecklats väl med fler sysselsatta och stigande löner. En annan faktor som påverkar 
skatteintäkterna är de höjda garantipensionerna. Detta sker dels genom beslutet att höja 
pensionsnivån från augusti 2022 dels att fler personer blir berättigade till garantipension då deras 
inkomstpension nu kommer att understiga garantipensionen. Helårsprognosen är ett 
budgetöverskott på 15,6 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Kommunen har dels amorterat mer än planerat, dels har ränteläget varit mer gynnsam än planerat 
vilket leder till överskott.   
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-aug 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    
Kommunstyrelsen         

IT -0,6 -1,0 -2,0 1,0 

Det nya normala 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 0,0 -0,5 0,5 

Rådhuset 0,0 0,0 -3,0 3,0 

Summa -0,6 -1,5 -6,0 4,5 

          
Nämnden för Teknik, Fritid och 
Kultur         

Gator och trafik -3,8 -6,8 -6,8 0,0 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -12,8 -15,5 -15,0 -0,5 

Hamnar, kajer -3,2 -4,5 -1,0 -3,5 

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

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

Solceller -0,9 -1,0 -1,0 0,0 

Åtgärder energiplan -0,6 -0,7 -1,0 0,3 

Gatubelysning -1,2 -3,0 -3,0 0,0 

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Cykelräknare 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Cykelparkering 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Gräsplan Resarö -0,3 -3,1 -2,5 -0,6 

Utegym Lägret 0,0 -0,8 -0,8 0,0 

BUN:s lokalönskemål -0,3 -0,3 -0,8 0,5 

Bredband -1,0 -2,0 -1,0 -1,0 

Markarbete scoutstuga 0,0 0,0 -2,0 2,0 

Parkering scoutstuga 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Nytt bibliotekssystem 0,0 0,0 -0,3 0,3 

Tillkommande ÅVC 0,0 -2,6 0,0 -2,6 

Summa -24,1 -41,5 -39,4 -2,1 

          

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -0,5 -2,5 -2,5 0,0 

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

          

Socialnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Inventarier 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
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Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Summa 0,0 -0,8 -0,8 0,0 

          

Stadsbyggnadsnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,1 -0,3 0,2 

Löpande investering 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Summa 0,0 -0,1 -0,4 0,3 

          

Summa löpande investeringar -25,2 -46,4 -49,0 2,6 

 

Långsiktiga investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-aug 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår     

Ack. 
Utfall  

aug 
2022 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 
/kalkyl 

Prognos- 
avvikelse Start Slut 

Prognos 

Säbo inkl garage -0,8 -2,4 -57,0 54,6   -3,4 -278,0 -250,0 -28,0 2018 2025 

Utbyggnad Vaxö skola -0,4 -3,0 -17,0 14,0   -4,9 -42,0 -33,0 -9,0 2018 2024 

Trafikåtgärder Resarö mitt 0,0 -1,0 -2,3 1,3   0,0 -48,0 -24,2 -23,8 2022 2025 

Engarn Rondell 0,0 -1,9 -2,0 0,0   -0,7 -6,7 -6,7 0,0 2022 2025 

Kajprojektet -14,4 -20,0 -30,0 10,0   -35,3 -380,8 -380,8 0,0 2019 2026 

Kajprojektet bidrag 0,0 0,0 1,0 -1,0   0,0 185,8 185,8 0,0 2019 2026 

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan -0,1 -1,0 -5,0 4,0   -0,9 -1,0 -7,0 6,0 2022 2023 

GC-Rindövägen -0,5 -0,8 -8,4 7,6   -7,7 -19,2 -19,2 0,0 2019 2023 

Ishall 0,0 -1,3 -1,3 0,0   0,0 -90,0 -90,0 0,0 2022 2025 

Summa investeringar -16,0 -31,4 -122,0 90,5   -52,9 -679,9 -625,1 -54,8     

 

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-aug 

Prognos 
helår 

Budget 
2022 

Prognos- 
avvikelse 

helår  
  -41,2 -77,8 -171,0 93,1 
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Kommentarer till investeringsredovisningen 

Säbo 
Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och bättre standard. Inriktningsbeslut är taget 
och förslagshandlingen är framtagen. Högre priser på byggmaterial ger en dyrare prognos. Byggstart 
beräknas till våren 2023.  
 
Utbyggnad Vaxö skola 
Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och innefatta tre lektionssalar och 
slöjdsalar. Genomförandebeslut är taget. Förfrågningsunderlaget inväntar godkännande inför 
upphandling. Byggnaden ska rivas under slutet av 2022 och bygget påbörjas under 2023. Den högre 
kalkylen inkluderar nu även fjärrvärme och egna personalkostnader för byggprojektering. 
Byggnaden beräknas vara klar sommaren 2024 med verksamhetsstart hösten 2024. 
 
Resarö mitt 
Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer trafiksäkert. 
Kalkylerna för trafikåtgärderna är färdigställda och projektering inleds under slutet av 2022. 
Samtidigt påbörjas även utredningar kring dagvattenhantering, trafikflöden och geotekniska 
förutsättningar. GC-vägen har en beräknad byggstart våren 2023 medan merparten av 
trafikåtgärderna har en beräknad byggstart till hösten 2023. 
 
Engarns Rondell 
Engarns Rondell byggs av Trafikverket och Vaxholm stad står som medfinansiär. Projektet blev 
uppskjutet på grund av det blev ett namngivet objekt i Länsplan vilket gick upp till beslut i april 
2022. Byggnationen påbörjades under sommaren 2022 och beräknas pågå i 18 månader. 
 
Kajprojektet 
Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av 
att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50% av byggkostnaderna. 
Upphandlingen är avbruten med en framflyttad byggstart till våren 2023. Arbetet med projektering 
pågår under 2022. Hela projektet beräknas vara klart och avslutat 2026. 
 
Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan 
Trafikåtgärderna vid Söderfjärdsskolan ingår som en del av motprestationerna till Trafikverkets 
bidrag till kajprojektet. Bland annat har en ny parkeringsplats byggts där den tillfälliga paviljongen 
för Båtens förskola stod. 
 
GC-Rindövägen 
GC-Rindövägen syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Rindö. En av tre 
etapper är färdigställda och ett utförandeförslag av etapp 2 och 3 skall beslutas under hösten. 
Prognos för färdigställande är 2023. 
 
Ishallen 
En ny ishall är tänkt att ersätta nuvarande ishall på befintlig plats då teknisk livslängd snart är 
uppnådd. Projektet befinner sig i utredningsfas och arbete med utförande förslag pågår för att 
därefter ge en grov kostnadsuppskattning. Ett inriktningsbeslut väntas tas innan årskiftet. 
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Exploateringsredovisning 
Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
jan-aug 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Prognos- 
avvikelse     

Ack. Utfall 
tom aug 

2022 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 

Prognos- 
avvikelse   

Inbetalningar                   

Försäljning 0,0 132,1 124,1 8,0   133,1 265,3 248,4 16,9 

Exploateringsbidrag 
allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 20,0 20,0 0,0 

Kostnader                   

Allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 -20,0 -20,0 0,0 

Rivning 0,0 0,0 0,0 0,0   -11,2 -11,2 -7,5 -3,7 

Skyddsrum 0,0 -3,5 -3,5 0,0   -3,5 -7,0 -7,0 0,0 

Övrigt 0,0 -3,0 -2,0 -1,0   -2,9 -5,9 0,0 -5,9 

Sanering 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar                   

Blynäsviken 0,0 0,0 0,0 0,0   -21,3 -21,3 -15,0 -6,3 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 -4,4 4,4 

Resultatförda kostnader                   

Johannesberg 0,0 0,0 0,0 0,0   -1,1 -1,1 0,0 -1,1 

Summa  0,0 125,6 118,6 7,0   93,2 218,8 214,5 4,3 

 

Kommentarer till exploateringsredovisningen 
I september 2022 infaller exploatörens andra tillträdesdag och köpeskilling 2 erläggs till Vaxholms 
stad. I samband med detta erlägger Vaxholms stad i sin tur 3,5 mnkr till exploatören för 
uppförandet av skyddsrum. 

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

Utrangeringskostnader (mnkr) Ack. utfall 

Norrbergsskolan -14,4 

Lägerhöjdens förskola -1,3 

Summa  -15,7 
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Resultaträkning 
Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen 
innehåller inte några interna transaktioner.  

Stadens resultaträkning (mnkr) Not Bokslut 
jan-aug 

Budget 
jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelser 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Verksamhetens intäkter 2,10 77,4 72,1 5,3 270,5 107,7 162,7 195,6 
Varav exploateringsintäkter   0,0 0,0 0,0 155,7 0,0 155,7 112,2 

Verksamhetens kostnader 3,10 -490,1 -506,3 16,3 -762,8 -761,0 -1,8 -506,8 
Varav exploateringskostnader och VA flytt   0,0 0,0 0,0 -11,7 0,0 -11,7 -17,5 

Avskrivningar 4 -27,8 -28,6 0,8 -42,1 -43,0 0,8 -27,7 

Verksamhetens nettokostnad   -440,5 -462,9 22,4 -534,5 -696,2 161,8 -339,0 

Skatteintäkter 5 515,5 504,7 10,8 771,1 757,0 14,1 495,4 

Generella statsbidrag och utjämning 6 -18,0 -19,3 1,3 -27,4 -28,9 1,5 -16,4 

Verksamhetens resultat   57,0 22,5 34,5 209,3 31,9 177,4 140,0 

Finansiella intäkter 7 0,5 1,0 -0,5 1,6 1,5 0,1 0,2 

Finansiella kostnader 8 -2,5 -4,4 1,9 -3,7 -6,6 2,9 -4,5 

Resultat efter finansiella poster   55,0 19,1 35,9 207,2 26,8 180,4 135,7 

Extraordinära poster 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   55,0 19,1 35,9 207,2 26,8 180,4 135,7 

 

Koncernens resultaträkning (mnkr) Not 
Koncernens 
bokslut aug 

2022 

Koncernens 
bokslut aug 

2021 

Stadens 
bokslut 

aug 2022 

Stadens 
bokslut 

aug 2021 
Verksamhetens intäkter 2,10 122,9 239,7 77,4 195,6 

Verksamhetens kostnader 3,10 -529,3 -541,6 -490,1 -506,8 

Avskrivningar 4 -34,7 -34,0 -27,8 -27,7 

Verksamhetens nettokostnad   -441,1 -335,8 -440,5 -339,0 

Skatteintäkter 5 515,5 495,4 515,5 495,4 

Generella statsbidrag och utjämning 6 -18,0 -16,4 -18,0 -16,4 

Verksamhetens resultat   56,4 143,2 57,0 140,0 

Finansiella intäkter 7 0,5 0,2 0,5 0,2 

Finansiella kostnader 8 -3,1 -4,9 -2,5 -4,5 

Resultat efter finansiella poster   53,8 138,5 55,0 135,7 

Extraordinära poster 9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Årets resultat   53,7 138,3 55,0 135,7 
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Balansräkning 

Balansräkning (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    bokslut  
aug 2022 

bokslut  
dec 2021 

bokslut   
aug 2022 

bokslut   
dec 2021 

            

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Immateriella anläggningstillgångar 11 0,4 0,5 0,4 0,5 

Materiella anläggningstillgångar 12         

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar   1 142,1 1 113,0 807,0 791,2 

-Maskiner och inventarier   32,3 34,5 18,5 20,9 

-Övriga materiella anläggningstillgångar           

Finansiella anläggningstillgångar 13 41,5 36,2 90,5 85,1 

Summa anläggningstillgångar   1 216,3 1 184,3 916,4 897,7 

            

Bidrag till infrastruktur 14 - - - - 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m. 15 2,4 2,4 2,2 2,2 

Fordringar 16 84,3 62,6 69,8 46,4 

Kortfristiga placeringar 17 - - - - 

Kassa och bank 18 84,3 91,0 68,7 69,3 

Summa omsättningstillgångar   171,0 155,9 140,6 117,8 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 387,3 1 340,2 1 057,0 1 015,5 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital 19         

Årets resultat   53,7 146,0 55,0 145,9 

Resultatutjämningsreserv     - - - 

Övrigt eget kapital   531,7 386,3 511,7 365,8 

Summa eget kapital   585,3 532,4 566,8 511,7 
            

Avsättningar           
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

20 107,2 101,6 107,2 101,6 

Andra avsättningar 21 6,6 6,6 - - 

Summa avsättningar   113,8 108,2 107,2 101,6 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 22 405,2 429,9 191,5 260,0 

Kortfristiga skulder 23 282,9 269,8 191,6 142,2 

Summa skulder   688,1 699,6 383,1 402,2 

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 387,3 1 340,2 1 057,0 1 015,5 
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Panter och ansvarsförbindelser (mnkr) Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

    bokslut aug 
2022 

bokslut dec 
2021 

bokslut 
aug 2022 

bokslut 
dec 2021 

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 

24 128,7 129,2 128,7 129,2 

Övriga ansvarsförbindelser 25 16,0 13,5 16,0 15,5 

Borgensåtagande 26 118,0 99,4 118,0 100,0 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (mnkr) Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut   
aug 2022 

bokslut   
dec 2021 

bokslut   
aug 2022 

bokslut    
dec 2021 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Årets resultat 53,7 146,0 55,0 145,9 

Justering för av- och nedskrivningar 34,7 51,1 27,8 41,8 

Justering för gjorda avsättningar 5,6 13,4 5,6 13,2 

Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster 0,2 4,2 - 2,7 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -21,8 -7,6 -23,4 -5,3 

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter - 11,5 - 11,5 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 13,1 34,2 49,3 17,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 85,6 252,8 114,4 227,5 

          

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -62,4 -91,3 -41,2 -62,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 

Förvärv av finansiella tillgångar -5,3 -22,3 -5,3 -21,5 

Avyttring av finansiella tillgångar - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -67,7 -113,6 -46,5 -83,5 

          

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyupptagna lån 41,3 4,3 - - 

Amortering av låneskuld -68,5 -100,0 -68,5 -100,0 

Ökning/minskning övriga långfristiga skulder 2,6 -27,0 - -23,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24,6 -122,7 -68,5 -123,6 

          

Periodens kassaflöde -6,7 16,5 -0,6 20,5 

          

Likvida medel vid årets början 91,0 74,5 69,3 48,8 

Likvida medel vid periodens slut 84,3 91,0 68,7 69,3 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Not 2-10 Noter till resultaträkningen 

Not 11-23 Noter till balansräkningen 

Not 24-26 Noter till panter och ansvarsförbindelser 

Not 27 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision 

Not 29 Säsongsvariationer 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bl.a. innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört 
med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade 
redovisningsprinciper.  

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Ändrade redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.  

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

Staden tillämpar komponentredovisning. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar samt nedskrivningar.  

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

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas som pågående arbeten till dess att de tas i 
bruk. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett 
anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp. 
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Avskrivningsprinciper 
Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för då de tas i bruk utifrån en bedömning av 
nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. 

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

 

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

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när 
äganderätten övergår till köparen.  

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

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

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

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas 
alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 

Skatteintäkter  
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners och regioners 
(SKR:s) decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer. 
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Övriga intäkter 
Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Kassa och bank 
Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags 
balansräkning. 

Pensioner  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners beräkningsmodell, RIPS19. 

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

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

Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild 
ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under 
perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen. 

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

Leasing- och hyresavtal 
Vaxholms stad har både operationella och finansiella leasingavtal. Både de operationella och 
finansiella leasingavtalen är korttidsinventarier och inventarier av mindre värde och bokförs ej som 
tillgång utan som kostnad på resultatet. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr)
2208 2108 2208 2108

Försäljningsintäkter 6 967 5 976 952 658
Taxor och avgifter 60 935 62 679 22 809 25 117
Hyror och arrenden 19 112 19 091 17 680 17 683
Bidrag och ersättningar 29 287 34 481 29 287 34 481
Bidrag och ersättningar från staten 6 684 5 424 6 684 5 424
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Exploateringsintäkter 112 193 112 193
Realisationsvinster
Interna poster -3 -97 -3 -97
Övriga intäkter Roslagsvatten
Summa verksamhetens intäkter 122 982 239 747 77 409 195 459

Koncernen Staden

Not 3 Verksamhetens kostnader (tkr)
2208 2108 2208 2108

Löner och sociala avgifter -210 810 -245 675 -197 568 -233 566
Pensionskostnader -22 920 -27 529 -21 978 -27 529
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten -13 686 -12 717 -9 954 -9 250
Köp av huvudverksamhet -190 944 -142 677 -190 630 -142 677
Lokal- och markhyror -8 191 -9 568 -8 191 -9 568
Övriga tjänster -14 253 -19 403 -14 253 -19 351
Lämnade bidrag -12 724 -7 879 -12 724 -7 879
Realisationsförluster och utrangeringar 
Övriga kostnader -55 892 -76 158 -34 798 -56 917
Skatt på årets resultat
Summa verksamhetens kostnader -529 420 -541 606 -490 096 -506 737

Koncernen Staden

Not 4 Avskrivningar (tkr)
2208 2108 2208 2108

Avskrivningar immateriella tillgångar -116 -72 -116 -72
Avskrivningar byggnader och anläggningar -31 135 -29 027 -24 282 -24 201
Avskrivning maskiner och inventarier -3 118 -4 506 -3 112 -3 098
Avskrivning fordon -323 -345 -323 -345
Nedskrivningar
Summa avskrivningar -34 692 -33 950 -27 833 -27 716

Koncernen Staden

Not 5 Skatteintäkter (tkr)
2208 2108 2208 2108

Preliminär kommunalskatt 502 960 487 076 502 960 487 076
Preliminär slutavräkning innevarande år 8 281 5 977 8 281 5 977
Slutavräkningsdifferens föregående år 4 263 2 362 4 263 2 362
Summa skatteintäkter 515 504 495 415 515 504 495 415

Koncernen Staden

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)
2208 2108 2208 2108

Inkomstutjämning -58 989 -57 008 -58 989 -57 008
Kommunal fastighetsavgift 19 684 18 714 19 684 18 714
LSS-utjämning -14 453 -14 884 -14 453 -14 884
Kostnadsutjämning 13 475 11 796 13 475 11 796
Reglering 22 023 23 537 22 023 23 537
Införandebidrag 1 417 1 417
Övriga statsbidrag 285 0 285 0
Summa generella statsbidrag och utjämning -17 975 -16 428 -17 975 -16 428

Koncernen Staden

Not 7 Finansiella intäkter (tkr)
2208 2108 2208 2108

Utdelning på aktier och andelar 5 14
Ränteintäkter 533 249 485 202
Övriga finansiella intäkter 0
Summa finansiella intäkter 533 249 490 216

Koncernen Staden
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Not 8 Finansiella kostnader (tkr)
2208 2108 2208 2108

Räntekostnader -1 223 -3 763 -532 -3 299
Ränteswappar
Ränta på pensionsavättningar -1 763 -1 017 -1 763 -1 017
Övriga finansiella kostnader -163 -145 -163 -145
Summa finansiella kostnader -3 149 -4 925 -2 458 -4 461
Nyttjade ränteswappar* - 90 000
Ränteswappar marknadsvärde - 3 813
Genomsnittlig ränta 0,36% 0,48%
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar - 1,35%
Räntebindningstid 1,80 år 0,62 år
Räntebindningstid inklusive ränteswappar - 0,88 år
Kapitalbindningstid 2,49 år 1,33 år
Låneförfall inom 1 år 9 500 68 500
Låneförfall inom 2-5 år 182 000 191 500

Koncernen Staden

Not 9 Extraordinära poster (tkr)
2208 2108 2208 2108

A - - - -
Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 10 Jämförelsestörande poster(tkr)
2208 2108 2208 2108

Exploateringsintäkter 112 193 112 193
Exploateringskostnader -17 502 -17 502
Summa jämförelsestörande poster 0 94 691 0 94 691

Koncernen Staden

Not 11 Immateriella tillgångar
2208 2112 2208 2112

Anskaffningsvärde* 1 214 1 204 902 902
Ackumulerade avskrivningar -813 -696 -510 -394
Ackumulerade nedskrivningar
Summa immateriella tillgångar 401 508 392 508

Redovisat värde vid årets början 508 366 508 366
Årets investeringar 10 275 275
Utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar -117 -133 -116 -133
Övriga förändringar 0
Summa immateriella tillgångar 401 508 392 508
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 6,9 7,0 5,2 4,7
*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.

Koncernen Staden

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
2208 2112 2208 2112

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 700 896 1 641 286 1 277 558 1 237 450
Ackumulerade avskrivningar -558 794 -528 262 -470 561 -446 279
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 1 142 102 1 113 024 806 997 791 171

Redovisat värde vid årets början 1 113 024 1 075 206 791 171 771 866
Investeringar 59 611 84 128 40 108 58 509
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -1 711 -1 711
Nedskrivningar -1 846 -1 846
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -29 045 -42 760 -24 282 -36 513
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar -1 488 7 866
Summa materiella anläggningstillgångar 1 142 102 1 113 024 806 997 791 171

Koncernen Staden
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Specifikation av fastigheter 2208 2112 2208 2112
Förvaltningsfastigheter 33 208 34 734 33 208 34 734
Kommunala fastigheter 36 620 36 976 36 620 36 976
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 248 313 248 662 248 313 248 662
Sociala fastigheter 80 157 82 844 80 157 82 844
Förskolor 48 854 51 244 48 854 51 244
Hamnanläggningar 13 536 13 712 13 536 13 712
Gator och vägar 47 803 42 558 47 803 42 558
Idrottsanläggningar 111 639 114 878 111 639 114 878
Friluftsanläggningar 6 953 7 404 6 953 7 404
Smeden 38 949 38 949
Mark 104 524 105 599 101 889 101 889
Pågående investering 78 025 56 270 78 025 56 270
Roslagsvatten 229 991 229 991
Roslagsvatten pågående arbete 63 530 49 203
Summa 1 142 102 1 113 024 806 997 791 171
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 38 36 34 32

Maskiner och inventarier 2208 2112 2208 2112
Anskaffningsvärde 145 002 142 358 107 820 106 746
Ackumulerade avskrivningar -112 713 -107 812 -89 286 -85 851
Ackumulerade nedskrivningar
Summa materiella anläggningstillgångar 32 289 34 546 18 534 20 895

Redovisat värde vid årets början 34 543 34 175 20 895 22 929
Investeringar 2 779 7 693 1 073 3 158
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -5 033 -7 325 -3 434 -5 192
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar 3
Summa materiella anläggningstillgångar 32 289 34 543 18 534 20 895
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år 18,8 18,4 20,7 20,0

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)
2208 2112 2208 2112

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 2 035 2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 7 256 3 001 7 256 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
Andel i fästningsmuséet 15 15 15 15
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 6 216
Rindö Skoltomt AB 12 651 12 651 12 651 12 651
Kommuninvest 1 andel 5 992 4 803 5 992 4 803
Förlagsbevis Kommuninvest
Långfristig fordran koncernbolag 5 749 5 749 17 180 17 180
Bostadsrätter 2 st 709 814 709 814
Roslagsvatten finansiell leasing 634 634
Roslagsvatten långfristig fordran 1 140 1 196
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 497 36 214 90 459 85 120

Koncernen Staden

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)
2208 2112 2208 2112

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 15 Förråd m.m. (tkr)
2208 2112 2208 2112

Exploateringsfastigheter 2 372 2 372 2 170 2 170
Roslagsvatten lager
Summa förråd m.m. 2 372 2 372 2 170 2 170

Koncernen Staden
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Not 16 Fordringar (tkr)
2208 2112 2208 2112

Kundfordringar inkl osäkra fordringar 840 16 604 2 334 7 654
Statsbidragsfordringar
Fordran kommunal fastighetsavgift 26 629 24 914 26 629 24 914
Skattefordringar 3 814 7 385 4 117 7 352
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 46 843 8 293 36 714 6 495
Övriga kortfristiga fordringar 6 199 5 365 11
Summa fordringar 84 325 62 561 69 794 46 426

Koncernen Staden

Not 17 Kortfristiga placeringar (tkr)
2208 2112 2208 2112

Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 18 Kassa bank (tkr)
2208 2112 2208 2112

Bank 84 293 90 971 68 681 69 253
Summa kassa bank 84 293 90 971 68 681 69 253

Koncernen Staden

Not 19 Eget kapital (tkr)
2208 2112 2208 2112

Ingående eget kapital 532 387 384 877 511 744 365 804
Övrig justering eget kapital -729 1 472
Periodens resultat 53 676 146 038 55 042 145 940
Summa eget kapital 585 334 532 387 566 786 511 744

Koncernen Staden

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)
2208 2112 2208 2112

Avsättning för pensioner 86 250 81 727 86 250 81 727
Löneskatt på pensioner 20 925 19 827 20 925 19 827
Summa avsättningar osv. 107 175 101 554 107 175 101 554
Aktualiseringsgrad 96% 96% 96% 96%

Koncernen Staden

Not 21 Övriga avsättningar (tkr)
2208 2112 2208 2112

Roslagsvatten öv avsättningar 6 632 6 632

Summa 6 632 6 632 0 0

Koncernen Staden

Not 22 Långfristiga skulder (tkr)
2208 2112 2208 2112

Lån i banker och kreditinstitut 252 829 280 039 191 500 260 000
Roslagsvatten övr långfristig skuld 152 411 149 817
Summa långfristiga skulder 405 240 429 856 191 500 260 000

Koncernen Staden

Not 23 Kortfristiga skulder (tkr)
2208 2112 2208 2112

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder 51 464 64 898 47 370 55 636
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 4 870 4 651 4 870 4 651
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 9 369 14 117 9 369 14 117
Semesterlöneskuld 11 070 16 728 11 070 16 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 873 23 473 85 473 15 897
Övriga kortfristiga skulder 114 256 145 898 33 413 35 215
Summa kortfristiga skulder 282 902 269 765 191 565 142 244

Koncernen Staden

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (tkr)
2208 2112 2208 2112

Ansvarsförbindelse 100 960 101 409 100 960 101 409
Storstockholms brandförsvar 2 575 2 575 2 575 2 575
Löneskatt på pensionsförpliktelser 25 118 25 227 25 118 25 227
Summa pensionsförpliktelser 128 653 129 211 128 653 129 211

Koncernen Staden
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Proprieborgen, Kommuninvest 
Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2022-06-30 var 
medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts  
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems- 
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens- 
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till  
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest  
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas  
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar  
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586,3 miljarder kronor  
och totala tillgångar till 576,5 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala  
förpliktelserna uppgick till 363,7 miljoner kronor och andelen av de totala  
tillgångarna uppgick till 340,0 miljoner kronor.  

 
 
Not 29 Säsongsvariationer 
Jämfört med föregående år har vi inga exploateringsintäkter eller kostnader under perioden fram 
till augusti månad. Det är en jämförelsestörande post på 112,2 mnkr på intäkter och 17,5 mnkr på 
kostnader.  

Kommunens särskilda boende gick över från kommunal- till privat driftsform. Detta har inneburit 
minskade personalkostnader men ökade entreprenadkostnader för kommunen.  

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)
2208 2112 2208 2112

Lokalhyror
upp till 1 år 7 790 7 768 7 790 7 768
mellan 1 och 5 år 2 626 2 626 2 510
över 5 år

Leasing
upp till 1 år 2 855 2 980 2 855 2 303
mellan 1 och 5 år 2 739 2 757 2 739 2 883
över 5 år
Summa övriga ansvarsförbindelser 16 010 13 505 16 010 15 464

Koncernen Staden

Not 26 Borgensåtagande (tkr)
2208 2112 2208 2112

Vaxholmsvatten AB 115 984 97 384 115 984 97 984
Roslagsvatten AB 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa 117 984 99 384 117 984 99 984

Koncernen Staden

Not 27 Övriga upplysningar
2208 2112 2208 2112

Räkenskapsrevision (tkr)
Sakkunnigt biträde 181 120
Förtroendevalda revisorer
Summa 0 181 0 120

Koncernen Staden
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Stadens verksamhet  
I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt 
kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under 
året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 

Foto: Vaxholms stad  
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Kommunstyrelsen 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna 
följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen 
ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

Viktiga händelser under delåret 
• En dom i Svea hovrätt fastställer i allt väsentligt tingsrättens dom angående tvisten om 

bygget av Campus Vaxholm. Fastec har betalat 57,7 miljoner kronor till Vaxholms stad.  

• Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån 
hur situationen med Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade läget utvecklas. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa ett tryggt mottagande för personer 
som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från 
Migrationsverket. Kriget medför också att behov av jourhem och familjehem ökar. Samtliga 
förvaltningar arbetar med förberedelser och planering i olika kris- och 
immigrationsrelaterade frågor. 

• Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar i projektet för renovering av kajerna, 
vilka sedan ligger till grund för renoveringsinsatserna kommande år. Projektet har dock 
tvingats avbryta upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 
tillförs istället upphandlingen av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. 
Under 2023 planeras därefter renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland 
annat utredningar, lovansökningar, kommunikation och upphandlingar pågår i parallella 
spår. Kommunen har erhållit stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär 
att motprestationer för stödet genomförs löpande.  

• Exploateringen på Norrberget har under våren fortsatt. Exploatören Besqab har i sin första 
etapp påbörjat uppförandet av husen inom kvarteret Eken och kvarteret Skutan samt under 
september tillträtt etapp 2. Projektering för ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) på 
Norrberget fortgår. 

Uppföljning av verksamheten 

Nämndutvärdering och uppgradering av kommunens växelsystem 
Innan sommaren har en nämndutvärdering genomförts av kommunens förtroendevalda med 
uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom 
identifiera eventuella utvecklingsområden. Resultatet av utvärdering presenteras för 
kommunstyrelse och nämnder under hösten 2022. 

Uppgradering av kommunens växelsystem har genomförts under mitten av juni för att förbättra 
användarvänlighet samt möjliggöra telefonstatistik. 
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Mätning av upplevd stöd- och service hos kommunens chefer 
En stöd- och servicemätning har genomförts av kommunledningskontoret med målgruppen alla 
chefer i Vaxholms stad. Syftet med mätningen var att undersöka hur chefer inom Vaxholms stad 
upplever stödverksamheternas stöd- och service och utifrån underlaget ha förutsättningar för att 
genomföra förbättringar. Resultatet visade att majoriteteten var nöjd eller mycket nöjd med 
kommunledningskontorets stöd och service.  Kommunledningskontoret kommer nu att arbeta 
vidare med resultatet i sitt förbättringsarbete. 

Fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning 
Efter att den externa webben genomarbetats med fokus på tillgänglighet har myndigheten för 
digital tillgänglighet, DIGG, genomfört en mindre granskning. Den visade på några tekniska områden 
som orsakade tillgänglighetsbrister, men under 2022 har samtliga områden åtgärdats. 

I arbetet med att bygga upp rutiner och kompetens inom organisationen för att skapa 
tillgänglighetsanpassade dokument för publicering på webben har drygt 100 av webbplatsens 
dokument tillgänglighetsanpassats. En handlingsplan som togs fram 2022 syftar till att under 2022 
och 2023 säkra den interna kompetensen för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. 

Tillbyggnation av Vaxö skola 
Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg närmare efter 
det att ritningar färdigställts och bygglovshandlingar lämnats in till kommunens bygglovsenhet. 

Arbete med klimat- och sårbarhetsanalys 
Ett förslag till klimat- och sårbarhetsanalys är färdigställd och en kortversion ska tas fram för att 
kunna publiceras på webben. GIS-verktyg har kompletterats med resultaten av kartläggningen och 
informationen på webben har utvecklats. En workshop för kommunens verksamheter och externa 
intressenter hölls i april och bidragsmedel har slutrapporterats till Länsstyrelsen. 

Regional satsning uppdrag psykisk hälsa 
Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag 
psykisk hälsa, har skett lokalt. Ökat anslag till ungdomspedagogerna på Kronängsskolan, 
pilotverksamhet med mötesplats för personer med missbruk, dans för hälsa med fokus på unga, 
resurshund för att minskad skolfrånvaro är några av insatserna som genomförs under 2022. 

Kompetensutveckling jämställdhet 
Uppföljning kring jämställt bemötande har påbörjats inom samtliga förvaltningar samt har 
kompetensutveckling skett inom samtliga nämnder under slutet av våren med film och diskussion. 

Fortsatt arbete med kompetensutveckling inom området jämställdhet sker under hösten. 

Ekonomiskt resultat  
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr.  Överskottet består framförallt på 
vakanser, orealiserade satsningar och kostnader som förväntas uppstå under senare delen av året. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,0 mnkr exklusive exploatering och 146,0 mnkr 
inklusive exploatering.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Politisk verksamhet -4,0 -4,5 0,5 -6,5 -6,7 0,3 -3,8 

Fysisk och teknisk planering -7,7 -7,8 0,0 133,4 -11,7 145,0 87,4 

Varav exploateringsverksamhet och VA flytt 0,0 0,0 0,0 144,4 0,0 144,4 94,7 
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Räddningstjänst & samhällsskydd -4,0 -4,1 0,1 -6,0 -6,2 0,2 -4,0 

Ledning, stöd & service -33,6 -36,3 2,8 -54,2 -54,5 0,3 -32,6 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd -1,2 -1,3 0,1 -1,9 -2,0 0,1 -1,4 

Överförmyndarnämnden -0,6 -0,7 0,1 -1,0 -1,1 0,1 -0,6 

Periodens resultat -51,1 -54,7 3,6 63,9 -82,1 146,0 44,9 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för stadens: 

• uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och 
vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare samt fritidshem 

• annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet 

• yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman 
för skolor och fritidshem 

• godkännande av enskild som huvudman för förskola 
• beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

eller fritidshem ska ha rätt till bidrag 
• tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan 

pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag 
• elevhälsa 
• studie- och yrkesvägledning 
• aktivitetsansvar 
• uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen 
• skolbibliotek 
• anordnande av skolskjuts 
• interkommunala ersättningar 
• kulturskola 
• verksamhetsförlagd undervisning (VFU) 

 
Viktiga händelser under delåret 

• Coronapandemin hade fortsatt hög påverkan på utbildningsförvaltningens verksamheter de 
två första månaderna på året. På skolorna och förskolorna var frånvaron hög hos personal, 
elever och barn. Inga kommunala enheter behövde stänga men en fristående förskola 
stängde i fem dagar på grund av hög personalfrånvaro. 

• Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa 
har möjligheter för ökat flyktingmottagande säkerställts. En kartläggning har genomförts av 
kapaciteten för mottagande av barn och elever i kommunala såväl som fristående skolor 
och förskolor. En ökad beredskap utifrån befintliga rutiner har aktualiserats och samverkan 
med civilsamhället har påbörjats. 

• Ett arbete har också påbörjats för att säkerställa den kommunala krisberedskapen. I det 
ingår kontinuitetsplanering, det vill säga stöd för att säkerställa verksamhet även vid förlust 
av operativ förmåga. 

• Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett ställningstagande gällande 
tredjelandsöverföring av data med hänseende till GDPR-lagstiftningen. En genomlysning av 
förvaltningens befintliga tjänster skall göras för att införa adekvata säkerhetsåtgärder i linje 
med GDPR lagstiftningen. Kompetenshöjande insatser i enlighet med digitaliseringsstrategin 
har påbörjats. 
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• Den fristående förskolan Flora, med samma huvudman som förskolan Freja, har beviljats 
tillstånd att öppna verksamhet för max 15 barn. Verksamheten bedrivs i Ullbergska gården 
på Vaxön och har per augusti 2022 14 inskrivna barn. 

• Vaxholms stad har deltagit i en upphandling av samhällsbetalda resor. Samtidigt har 
reviderade riktlinjer för skolskjuts och elevresor antagits av nämnden och gäller resor från 
och med läsåret 2022/2023. De nya riktlinjerna ger mer kostnadseffektiva taxiresor, bland 
annat genom att minimera resor till skola på annan ö än den närmsta. De nya riktlinjerna 
medverkar till en mer hållbar, kostnadseffektiv och jämförbar skolskjuts. 

• Ett beslut har fattats om att måltider i Vaxholms stads kommunala förskolor och skolor ska 
försörjas genom centralkök, tillagningskök, hybridkök och mottagningskök inom 
kommunen. Beslutet säkerställer att måltidsförsörjningen sker på ett effektivt sätt med 
hänseende till ekonomisk hållbarhet och livsmiljö för Vaxholms stads förskolor och skolor. 

Uppföljning av verksamheten 

Systematiskt kvalitetsarbete 
De stabilt höga kunskapsresultaten visar på att utbildningsförvaltningen har tagit ytterligare ett steg 
i det systematiska kvalitetsarbetet där strukturer, årshjul och systemstöd har utvecklats. För att 
bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen utvecklat en 
kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. 

Utvecklingsarbete inom digitalisering 
För att säkerställa god kvalitet i undervisningen har utbildningsförvaltningen det senaste läsåret 
genomfört ett utvecklingsarbete inom digitalisering med syfte att främja kunskapsutveckling och 
likvärdighet. All utbildning i Vaxholms stad ska ta vara på digitaliseringens möjligheter och skapa en 
hög digital kompetens hos personal, barn och elever.  

Kurspaket för vuxna inom ramen för utbildningsplikt 
Inom vuxenutbildning har Kunskapscentrum nordost (KCNO) utarbetat ett kurspaket för de vuxna 
som via Arbetsförmedlingen bedöms falla inom ramen för utbildningsplikt. Ett arbete är även 
påbörjat med att ta fram ett kursutbud för studerande inom särskild utbildning för vuxna. En höjd 
och därmed likvärdig programersättning jämfört med andra kommuner för SFI har införts inom 
KCNO med förhoppning om att fler aktörer vill etablera sig i närområdet. 

Verksamhetsförlagd utbildning 
För att säkra kompetensförsörjningen av behöriga lärare är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en 
viktig del. Vaxholms stad ingår i ett samverkansavtal som tecknats för Stockholms läns kommuner 
och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län. VFU innebär att lärarstudenter, som en del av 
sin lärarutbildning, gör sin verksamhetsförlagda utbildning ute på skolorna i kommunerna. 

Stärka likvärdighet och trygga utbildningsmiljöer 
Under våren 2022 har utbildningsförvaltningen haft fortsatt fokus på att genomföra åtgärder som 
stärker likvärdighet och trygga utbildningsmiljöer. Arbetet har påverkats av pandemin på så sätt att 
externa besök, fortbildning och gemensamma satsningar har minskat i syfte att bidra till minskad 
smittspridning. Låg- och mellanstadieskolorna har genomfört en satsning på att skapa trygga raster. 
Skolorna har organiserat och genomfört raster för att skapa förutsättningar för alla elever att känna 
trygghet och stimulans. Det innebär bland annat organiserad rastaktivitet och observationer av 
barnens samspel. Eleverna i årskurs 8 har fått utbildning i YAM (Youth aware of mental health). 
YAM är ett program där ungdomar på högstadiet uppmuntras lära sig att samtala om psykisk hälsa.  
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Samarbete för att integrera måltidsenhetens hållbarhetsarbete i undervisningen 
Måltidsenhetens hållbarhetssamordnare har samarbetat med stadens grundskolor för att integrera 
måltidsenhetens hållbarhetsarbete i undervisningen. Detta har lett till en ökad möjlighet för 
måltidsenheten att även bidra i sitt sekundära uppdrag, att medverka till barns och elevers lärande 
om mat, kost och hälsa.  

Ekonomi 
Utbildningsförvaltningen har systematiserat och förstärkt arbetet med att söka statsbidrag som 
kompensation för satsningar där staten ger sådan möjlighet. Resultatet är en effektivare process 
som tar mindre tid med högre kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden har även fattat beslut om att 
införa strukturbidrag för fristående skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av 
särskilt stöd och som har mindre undervisningsgrupper. Syftet är att säkerställa en likvärdig 
strukturell resursfördelning. Genom strukturbidrag får aktuella skolor en tryggare finansiering för 
sin högre organisatoriska kostnad. 

Ekonomiskt resultat  
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,5 mnkr. Överskottet består 
framförallt på statsbidrag för sjuklöner, mindre behov av verksamhetsstöd och lägre volymer 
jämfört med budget inom förskolan. Utöver detta gör egen regin inom förskola och skola ett 
överskott per augusti månad. Helårsprognosen är ett överskott på 4,5 mnkr.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Nämnd- och styrelse -0,3 -0,3 0,0 -0,4 -0,5 0,0 -0,3 

Kulturskola -3,5 -3,5 -0,1 -5,3 -5,2 -0,1 -3,3 

Fritidsgårdar -1,5 -1,5 -0,1 -2,2 -2,2 0,0 -1,3 

Öppen förskola -0,8 -0,8 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,8 

Förskola, ped omsorg -39,8 -44,1 4,3 -59,6 -65,5 5,9 -43,6 

F-klass, Grundskola, Fritids -115,1 -113,3 -1,8 -172,1 -169,8 -2,4 -113,4 

Gymnasieskola -37,7 -37,7 0,0 -57,9 -56,6 -1,4 -37,5 

VUX; SFI -2,4 -2,6 0,2 -3,2 -3,9 0,8 -2,4 

Gemensam admin -7,2 -7,2 -0,1 -11,0 -10,8 -0,3 -6,5 

SAMS -21,2 -23,2 2,0 -32,7 -34,8 2,1 -21,6 

Egen regi 3,1 1,1 1,9 -0,2 0,0 -0,2 -0,7 

Periodens resultat -226,5 -233,0 6,5 -345,9 -350,4 4,5 -231,6 

Volym- och övrig avräkning -2,0 0,0 -2,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,7 

Resultat efter volymavräkning -228,5 -233,0 4,5 -348,9 -350,4 1,5 -235,2 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för: 

Förvaltning, om- och nybyggnad 

• Underhåll och förvaltning av stadens 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom 
• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 
• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 
• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva 
säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 
• barn- och ungdomsverksamhet 
• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 
• biblioteket som kulturellt rum 
• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 
• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 
• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 
• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

 

Tillstånd, tillsyn och yttranden 

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 
• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
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• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen). 

Viktiga händelser under delåret 
 

• På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. Bibliotekets entré och toalett har 
byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade. 

• Campingen har haft en lyckad start under sommaren, med nya entreprenörer på plats, och 
ett flertal omfattande underhållsprojekt har utförts. 

• Solceller på Resarö skola är driftsatta. 

• Mottagande av flyktingar från Ukraina har skett i en lägre takt än tidigare uppskattat och 
behovet av bostäder bedöms rymmas inom befintligt bestånd. Arbetet sker i samverkan 
med socialförvaltningen och övriga inom stadsbyggnadsförvaltningen. 

• Gata/trafik - mark/park. Åtgärder följer underhållsplanen men flertalet åtgärder har 
senarelagts, bland annat Timmermansvägen och Överbyvägen. Åtgärderna är senarelagda 
för en anpassning till Roslagsvattens projekt samt Resarö mitt-projektet.  

• Inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar kostnaderna. Stora delar av driften är 
relativt säkrad på grund av driftavtal med fasta prisökningar. Eftersom planering av åtgärder 
kunnat fastslås tidigt under året påverkas heller inte investeringsbudgen för innevarande år 
i allt för hög grad. Dock kan noteras att SCB i mars släppte nya siffror som visar att 
kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat med 9,6 procent på ett år. Själva 
byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4 procent på ett år. På sikt kommer 
detta att påverka vilken mängd och kvalitét på arbeten som kan levereras till samma pris. 

Uppföljning av verksamheten 

Omorganisering tekniska enheten 
Omorganiseringen är genomförd och gata-parkenheten samt fastighetsenheten har sammanslagits 
till tekniska enheten. Rekrytering av ersättare till tidigare gata-parkchef pågår, övriga rekryteringar 
är genomförda med gott resultat. 

Pågående och genomförda projekt på tekniska enheten 
Projektet med ny ishall pågår och förvaltningen gör vad som krävs för att hålla igång driften av den 
gamla anläggningen. Ny konstgräsplan anläggs på Resarö av upphandlad entreprenör Gräsmiljö. 
Projektet har drivits i nära samarbete med IFK Vaxholm. Anläggningen beräknas vara färdigställd i 
början av oktober. 

Avtal med Waxholms camping är tecknat och verksamheten är igång. Arrendatorn har anlagt en ny 
utomhusanläggning för padel samt utfört en rad omfattande upprustningar av stugorna. Vaxholm 
stad har rustat upp servicebyggnaden samt vädersäkrat el- och belysningsnätet. Arbetet med 
scouttomten är uppstartat och grundläggningen av ny allmän parkering är utförd. Åtgärderna 
inväntar bygglov och scoutstugan inväntar ny el-service, arbetet beräknas färdigställas under 2023. 

Morfarsstugan på Tenöbadet har anslutits till vattennätet och nytt avlopp har anlagts. Samtliga 
tillstånd och godkännande från berörda parter är färdiga utom bygglov för ändringar av byggnaden. 

Besök av skolor till biblioteket innan öppning 
Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök samt besök på 
äldreboenden och dagliga verksamheter genomförs. Från höstterminen erbjuds skolor att besöka 
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biblioteket på torsdagar innan öppning, en lättöppet timme där klasserna förväntas klara sig själva 
med återlämning och utlån. Om det faller väl ut kommer även förskolor bjudas in. 

IT-handledning 
Biblioteket erbjuder nu viss IT-handledning för den som behöver. Man kan boka tid med en 
bibliotekarie och få hjälp med att komma igång. Stödet utgår från PTS, Post- och telestyrelsens 
material Digitalhjälpen.  

Bredband 
Vaxholm har flertalet bredbandsoperatörer med egen kabeldragning inom kommunen. Tekniska 
enheten arbetar med ledningssamordning för att möjliggöra samschaktning och dialog mellan 
aktörer och invånare. En av de aktörer som funnits längst på Vaxön är Vaxholms stadsnät och efter 
en längre förhandling har staden tecknat avtal som säkerställer behoven på lång sikt. 

Vaxholms stad har i förhandlingen även säkrat tillgång till tomrör längst hela stomnätet på Vaxön. 
Detta öppnar upp för stora möjligheter att koppla upp tekniska anläggningar både inom 
fastighetsbeståndet men även inom allmän plats. 

Nytt lokalvårdsavtal 
Nytt lokalvårdsavtal är upphandlat och fungerar väl, området är uppdelat i två områden för att 
möjliggöra flexibilitet och fördela avtalsansvar närmare verksamheterna. 

Ombyggnation och invigning av biblioteket 
Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade. På världsbokdagen 
den 23 april nyinvigdes biblioteket och programmet lockade många besökare. Dagen var också en 
uppstart för att uppmärksamma att biblioteket funnits på Hamngatan 19 i 50 år. Biblioteket har 
fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lokalen och utbudet.  

Underhållsprojekt fastighet  
Ett 30-tal underhållsprojekt har startat upp under året och enheten arbetar vidare enligt 
underhållsplanen. Två objekt har drabbats av vattenskador, Rindö Förskola samt Rindö Skola. Rindö 
skola går dock som ett garantiärende och försäkringsbolaget är inkopplat. Söderfjärdsskolan står 
inför stora renoveringsinsatser, enheten har i samarbete med måltidsenheten tagit fram 
projekteringshandlingar för upprustning av storkök samt fasad och fönsteråtgärder. 

Ökade driftkostnader pga. kajens skick 
Kajens skick har föranlett ökade driftkostnader i form av drift av grusvägen som dessutom påverkat 
närboende, närliggande verksamheter och allmänheten. Dessutom har akuta lagningar av ett 
slukhål samt vattenledningar till båttrafiken resulterat i en pressad situation på driftbudgeten. 
Övriga verksamheter gör vad som går för att dra ner på kostnader tillfälligt och skjuta över 
driftåtgärder till nästkommande år. För att inte hamna i ett läge där övriga delar av stadens drift och 
skötsel påverkas negativt i framtiden bör en tillfällig ökning av driftbudgeten ses över under kajen-
projektets genomförande. 

Översyn av lekplatser 
Flertalet lekplatser är i fortsatt stort behov av upprustning och de planerade åtgärderna på två av 
de mindre lekplatserna, i Petersberg samt vid Stefan Lövings väg har behövts senareläggas. 
Utrymmet för åtgärder räcker inte till för att underhålla i den takt som krävs. En genomarbetad 
åtgärdsplan med kostnadsförslag tas fram till underhållsplanen. 

Jämställd och jämlik idrott 
Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga 
möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund 
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eller socioekonomiska förhållanden. För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 
samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och 
hållbarhetsenheten. Nytt bidragssystem är implementerat och en utvärdering kommer utföras till 
årsbokslutet. 

Åtgärder för att minska energiupptag 
Flertalet åtgärder är genomförda för att minska energiuttaget och arbetet baserar sig på bland 
annat stadens energiplan. Solceller är installerade på Resarö skola och driftsattes under sommaren. 
Pilotprojekt med tilläggsisolering av fönster är genomfört och kommer ligga till grund för vidare 
arbete givet ett gott resultat. 

Ekonomiskt resultat  
Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ avvikelse på -1,3 mnkr. Underskottet beror 
framförallt på högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och kostnader 
relaterat till nätavgift el och fjärrvärme. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -2,0 mnkr.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,3 

Fysisk och teknisk planering -0,6 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 0,0 -0,4 

Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Gator och vägar -8,1 -7,4 -0,6 -12,3 -11,4 -0,9 -6,1 

Parker -3,2 -4,1 0,8 -6,2 -6,2 0,0 -3,7 

Allmän Fritidsverksamhet -0,5 -0,8 0,3 -1,2 -1,2 0,0 -0,3 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,5 -0,8 0,2 -1,2 -1,2 0,0 -0,4 

Bibliotek, Extern Information -2,9 -3,0 0,1 -4,5 -4,5 0,0 -2,9 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -11,2 -10,1 -1,1 -15,1 -15,1 0,0 -10,2 

Hamnverksamhet -0,3 -0,6 0,2 -0,3 -0,3 0,0 -0,4 

Kommersiell verksamhet 1,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,8 1,1 

Fördelade Lokalkostnader -6,8 -5,9 -0,9 -10,7 -9,7 -1,0 -6,8 

Fördelad Gemensam Verksamhet -5,4 -4,5 -1,0 -7,6 -6,8 -0,8 -3,7 

Periodens resultat -38,9 -37,6 -1,3 -59,1 -57,1 -2,0 -34,0 
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Socialnämnden 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar svara för stadens uppgifter avseende: 

• socialtjänstlagen 
• lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• hälso- och sjukvårdslagen 
• lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
• lagen om riksfärdtjänst 
• lagen om färdtjänst 
• 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter 
• flyktingar och asylsökande 
• övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd 

 

Viktiga händelser under delåret 
 

• Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till 
Sverige. Prognosen var att ett stort antal skyddsbehövande beräknades komma till Sverige 
under 2022. Utifrån detta tog Migrationsverket/Länsstyrelsen fram förslag på fördelningstal 
både på länsnivå och kommunnivå. Kommuntalet för Vaxholm är 44 personer. En ny lag 
trädde i kraft i juli 2002 som gjorde att delar av migrationsverkets skyldighet att ta emot 
flyktingar från Ukraina flyttades till kommunerna. Myndigheten har arbetat intensivt med 
planeringen för mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planeringen 
kräver mycket samarbete med andra berörda förvaltningar. 

Uppföljning av verksamheten 

Digitalisering 
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp av 
digitalisering och ny teknik. På hemtjänsten egen regi har digitaliseringsombud införts i syfte att 
stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. Detta för att kunna 
främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 
Socialförvaltningen har även påbörjat ett större arbete för digital inkludering för våra målgrupper. 
Fixartjänsten har utökats under året till att även inkludera hjälp till äldre med enklare IT och digitala 
frågor. Utökningen finansieras via statsbidrag. 

Investeringar 
En bil behöver köpas in till dagverksamheten Kransen. En upphandling har gjorts och ny bil levereras 
under hösten. I nuläget har verksamheten en mindre bil där inte alla brukare får plats samtidigt. 
Bilen används dagligen för att transportera brukare till och från dagverksamheten och även för 
utflykter under hela året. 

Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar jämfört med budget. 
Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. Den 
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verksamhet som har ett underskott inom socialnämnden är hemtjänsten. Helårsprognosen är ett 
överskott på 14,1 mnkr.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Förvaltningsledning -4,4 -4,1 -0,3 -6,4 -6,1 -0,3 1,9 

Overhead myndighet och utförare -9,2 -8,9 -0,3 -14,0 -13,4 -0,6 -9,4 

Socialnämnd -0,4 -0,4 0,1 -0,5 -0,6 0,1 -0,3 

Individ- och familjeomsorg -9,1 -12,1 3,0 -13,5 -18,2 4,8 -8,6 

Funktionshinderomsorg -33,5 -34,5 0,9 -50,3 -51,7 1,3 -33,4 

Äldreomsorg -66,8 -71,8 5,0 -98,6 -107,8 9,2 -67,5 

Myndighetsutövning -2,4 -2,2 -0,2 -3,7 -3,3 -0,3 -1,5 

Övrigt -0,6 -0,6 0,0 -0,8 -0,9 0,0 -0,6 

Periodens resultat -126,4 -134,6 8,2 -187,9 -202,1 14,1 -119,6 
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Stadsbyggnadsnämnden 
 Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

• myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet 
• mätnings- och karteringsverksamhet 
• strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn 
• myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister 
• myndighetsuppgifter enligt 

o anläggningslagen 
o ledningsrättslagen 
o fastighetsbildningslagen 

• namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser 
• fastställelse av belägenhetsadresser samt 
• tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Viktiga händelser under delåret 
• Vid halvårsskiftet har bygglov- och GIS-enhetens två kart- och mätingenjörer flyttats från 

enheten till den nybildade enheten SBF stab. I och med detta har enheten bytt namn till 
bygglovsenheten. Kart- och mätverksamheten genomför trots den organisatoriska 
förändringen samma arbetsuppgifter till stadsbyggnadsnämnden. 

• Inom tillsynsverksamheten har en vakans tillsatts med en tillsynskoordinator året ut. 
Samtidigt har förvaltningsjuristen som arbetar 50 procent med enhetens tillsyn gått på ett 
års föräldraledighet. 

• Kommunstyrelsen har 21 juni 2022 fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
handlingsprogram för effektivisering av enhetens verksamhet. Kommunstyrelsen förväntas 
anta handlingsplanen vid möte 8 september. Kommunstyrelsen har också fattat beslut om 
att kontakt ska tas med andra kommuner i syfte att se om ett djupare samarbete med 
Vaxholm kan organiseras. I skrivande stund pågår sonderingar med Norrtälje- och 
Österåkers kommun. 

Uppföljning av verksamheten 

Ärendebalanser 
Bygglov- och GIS-enheten/bygglovsenheten har vid årets ingång haft höga ärendebalanser och 
långa handläggningstider inom tillsyns-, strandskydds- och bygglovsverksamheterna. 

Trots det extra resurstillskott med en extra lovhandläggare för 2022, som kommunfullmäktige 
beslutat om under hösten 2021, har handläggningstiderna och ärendebalanserna inte kunnat 
kortas, då verksamheten samtidigt drabbats av sjukskrivningar som i stort sett nollat ut 
resurstillskottet. Tiden från ansökan till beslut har fortsatt att öka under 2022. 

De långa handläggningstiderna orsakar lagstadgade avgiftsreduktioner och budgetunderskott. Utan 
dessa avgiftsreduktioner hade stadsbyggnadsnämndens ekonomi varit i balans. 

Ekonomi 
Stadsbyggnadsnämnden har för augusti 2022 en negativ budgetavvikelse på ca -10 procent och en 
självkostnadstäckningsgrad på ca 37 procent. Underskottet mot budget beror i huvudsak på att 
bygglovsverksamheten ligger under budget. 
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Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna har hitintills endast ett fåtal ärenden 
som inkommit under 2022 ännu fördelats till handläggare, vilket resulterat i att det för närvarande 
finns ca 160 ofördelade ärenden vid utgången av augusti. Gruppering av ärendetyper och en 
flexiblare fördelning av ärenden mellan enhetens yrkeskategorier är under införande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 att ett överskridande av budget kan göras under 
hösten 2022 genom tillfällig anställning av en strandskyddshandläggare. 

Den lagstadgade handläggningstiden har under perioden januari till och med augusti överskridits i 
79 beslutade ärenden (67 ärenden exklusive anmälansärenden), vilket sammantaget resulterat i en 
reduktion av bygglovsavgifter om knappt 1,2 mkr. En grov uppskattning utifrån de reduktioner som 
skett till och med delårsbokslutet för augusti, ger att det under 2022 kan komma att röra sig om 
reduktioner om uppemot 2 400 tkr. Vakanta tjänster balanserar dock delvis upp underskottet. Den 
framtagna prognosen för helåret 2022 landar utifrån detta på en samlad budgetavvikelse om cirka -
1 200 tkr. 

Vad gäller bygglovstaxan räknats timdebiteringen upp i 2023 års taxa, från 1300 kr till 1500 kr per 
timme. I övrigt görs smärre justeringar av tidsuppskattningar. 

Ekonomiskt resultat  
Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -0,6 mnkr. Underskotten beror framförallt på 
lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till 
följd att avgifterna reduceras eller uteblir samt att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer 
upp till den budgeterade nivån. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -1,2 mnkr.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Stadsbyggnadsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,2 

Bygglovsverksamhet -1,8 -0,7 -1,1 -2,7 -1,0 -1,6 -0,5 

GIS -0,6 -0,5 -0,1 -1,2 -0,8 -0,5 -0,8 

Tillsyn -1,4 -1,8 0,4 -2,3 -2,7 0,3 -1,4 

Rådgivning Bygglov -1,8 -2,1 0,3 -2,8 -3,2 0,4 -1,5 

Strandskydd -0,5 -0,4 -0,1 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 

Stadsbyggnadsförvaltningen -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 0,1 -0,1 

Periodens resultat -6,5 -5,9 -0,6 -10,1 -8,9 -1,2 -5,0 
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Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma nämnden 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning som påförts 
kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
alkohollagen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Uppföljning av verksamheten 

Kvalitet och effektivitet 
Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete 
kommer att fortsätta även under 2022. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av 
kvalitet. Under 2022 fortsätter även arbetet med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att 
kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande 
SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete 
fortsätter under 2022. Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att 
göra rätt samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. Arbetet 
med SRMH:s hemsida fortsätter under 2022 i syfte att göra den så tydlig och lättnavigerad som 
möjligt. 

Digitaliseringens möjligheter 
Arbetet med e-tjänsterna har fortsatt under våren. De digitala verktygen som används vid 
inspektioner har lanserats inom flera av nämndens ansvarsområden. 

Måluppfyllelse 
För styrning av SRMH:s verksamheter under 2022 har kommunfullmäktige fastställt två mål. 
Prognosen är att båda nämndmålen uppnås. Prognosen för 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. Målen som avses 
är ”Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet/Verksamheter under tillsyn 
ska ha god lagefterlevnad” samt ”Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott 
bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH”. 

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

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd -1,2 -1,3 0,1 -1,9 -2,0 0,1 -1,4 
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Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta 
avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden 
hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer 
som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster. 
Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och 
med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation 
tillsammans med Nacka kommun. 

Uppföljning av verksamheten 

Granskning av årsräkningar i fas 
Under andra tertialet har verksamheten fokuserat på att nå målet med granskning av årsräkningar. 
Tack vare medarbetarnas fina insatser ligger verksamheten i fas med granskningen. Per den 31 
augusti var 90 procent av årsräkningarna granskade. Det finns mycket goda förutsättningar att nå 
målet med 100 procent granskat till den 30 september. 
 
Digitaliseringsprojekt 
Överförmyndarverksamheten tilldelades utvecklingsmedel för digitalisering under 2022. Projektet 
fortgår enligt plan. Workshops med medarbetare och ställföreträdare har genomförts för att få en 
tydlig bild av nuläget och önskat läge. Under hösten lanseras en ny, modern e-tjänst för 
ställföreträdarna, vilken även kommer att effektivisera handläggningen. 
 
Ensamkommande barn 
Det befarades att antalet ensamkommande barn utan vårdnadshavare från Ukraina skulle öka 
påtagligt under tertial två. Fram till juli 2022 har 314 ensamkommande barn kommit till Sverige, 
vilket är en väsentligt lägre siffra än förväntat. Till Värmdö har ca 6 ensamkommande barn från 
Ukraina kommit under perioden. Antalet barn har ökat från 0 till 4 individer sedan årsskiftet som 
nämnden har tillsyn över, varav 3 är från Ukraina. Några barn har återvänt till Ukraina. Vaxholm har 
inga ensamkommande barn inom nämndens tillsynsområde. 
 
Huvudmannens intresse står i fokus 
Nöjdheten hos både huvudmän och gode män följs upp varje höst via en enkät. 
Bland insatserna som görs för att höja nöjdheten återfinns utbildning och certifiering av gode 
männen samt fortsatt utveckling av servicen inklusive de e-tjänster som erbjuds. I år har arvoden till 
gode männen kunnat beslutas och utbetalas i ett tidigare skede på året. 
 
Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag 
Nämnden ska sträva efter att alla uppdrag genomförs på ett hållbart sätt – socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Genom att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar det till 
en bättre miljö. Andel redovisningar som inkommit digitalt under perioden är cirka 42 % procent, 
vilket är ett något högre resultat mot mätningen i tertial 2 2021. Det slutliga resultatet mäts och 
följs upp i samband med årsbokslutet. 
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Ekonomiskt resultat 
Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-aug 

Budget 
netto    

jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan-aug 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Överförmyndarnämnden -0,6 -0,7 0,1 -1,0 -1,1 0,1 -0,6 
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Bolagen  
Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. 
Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda 
räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.  

Roslagsvatten AB 
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första 
kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en 
andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande 
Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag.  I dag 
har bolaget 165 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta 
avfall från ca 20 000 abonnenter.  

Viktiga händelser under delåret 
Det nya reningsverket i Margretelund har gått från förstudiefas till projekteringsfas. Verket med 
dess processer och logistik börja ta form. 

Framåtblick 
Ett stort digitaliseringsprojekt pågår inom Roslagsvatten. Arbetet kommer att pågå under flera år. 
Det innebär bland annat ett nytt projektledarverktyg och ett nytt inköpssystem som införs denna 
höst. 

Ekonomiskt resultat 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för perioden blev -14 mkr, vilket är 10,2 mkr lägre än 
det budgeterade resultatet på -3,8 mkr. Största avvikelsen jämfört budget avser ökade elkostnader 
på 7,5 mkr. Det negativa resultatet löses upp med tidigare års upparbetade resultat i form av 
överavskrivningar i dotterbolagen. 

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning 
(mnkr) Bokslut 

jan-aug 
Budget 
jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan aug 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Verksamhetens intäkter 350,3 315,8 34,5 478,4 474,1 4,3 340,9 

Verksamhetens kostnader -310,8 -261,8 -49,0 -426,1 -393,4 -32,7 -277,4 

Avskrivningar -48,3 -52,5 4,2 -78,8 -78,8 0,0 -43,7 

Verksamhetens nettokostnad -8,8 1,5 -10,3 -26,4 2,0 -28,4 19,8 

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

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

Verksamhetens resultat -8,8 1,5 -10,3 -26,4 2,0 -28,4 19,8 

Finansiella intäkter 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 

Finansiella kostnader -5,5 -5,2 -0,3 -10,1 -7,8 -2,3 -3,7 

Resultat efter finansiella poster -14,0 -3,8 -10,2 -36,6 -5,9 -30,7 16,4 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt -14,0 -3,8 -10,2 -36,6 -5,9 -30,7 16,4 

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

Årets resultat -14,0 -3,8 -10,2 -36,6 -5,9 -30,7 16,4 
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Rapport 
 
 

78 av 78 

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

Viktiga händelser under delåret 
• Inga väsentliga händelser att rapportera. 

Framåtblick 
Besiktning av fastigheten har genomförts vilket pekar på stora investeringsbehov framåt. 

Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten. 

Ekonomiskt resultat 

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

Budget 
jan-aug 

Budget-    
avvikelse 

jan aug 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-aug 

2021 
Verksamhetens intäkter 2,9 2,9 0,0 4,4 4,4 0,0 2,9 

Verksamhetens kostnader -1,9 -1,9 0,0 -2,9 -2,8 0,0 -1,7 

Avskrivningar -0,3 -0,3 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,2 

Verksamhetens nettokostnad 0,8 0,8 0,0 1,1 1,1 0,0 1,0 

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

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

Verksamhetens resultat 0,8 0,8 0,0 1,1 1,1 0,0 1,0 

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

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

Resultat efter finansiella poster 0,6 0,6 0,0 0,8 0,9 0,0 0,8 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 0,6 0,6 0,0 0,8 0,9 0,0 0,8 

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

Årets resultat 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 0,6 
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Bilaga åtgärdsplaner delårsrapport Vaxholms stad 2022 

Åtgärdsplan delårsbokslut 

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

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

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i delårsbokslutet. 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. 

Kommunstyrelsen 

Mål 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

1. Tillgänglighet 
telefon (andel som 
får svar på fråga) (%) 

69% 58% N/A N/A 70% 73% 76 2022/01 

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

N/A 18,7% N/A N/A 40% 40% 21 2022/01 
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Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 
211028. 

Administrativ chef 20221231 

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

Administrativ chef 20221231 

2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för medborgardialog i Vaxholms 
stad som antogs av 
kommunstyrelsen 211028. 

Administrativ chef 20221231 

2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje 
för service i Vaxholms stad som 
antogs av kommunstyrelsen 
211028. 

Administrativ chef 20221231 

2.3 Komplettering beslut KS 
220324: Förvaltningen får i 
uppdrag att se över hur vi kan 
fördjupa kunskapen om våra låga 
siffror när det gäller allmänhetens 
syn på politik, politiker, 
förtroende och inflytande och 
återkomma med ett förslag. 

Kvalitetscontroller/Hållbarhetschef 20221231 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Kommentar 1.2. Nytt växelsystem infört. 
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Socialnämnden 

Mål 

Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

68  59 78% 79% 80% 74% 2022 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Fördjupad brukarundersökning Camilla Lundholm 2023-01-30 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Socialstyrelsens brukarundersökning för äldre som bor på särskilt boende i Vaxholm kunde inte 
användas på grund av lågt svarsdeltagande. Enkäten behöver göras om för att kunna dra slutsatser 
och förvaltningen ska försöka motivera till högre svarsfrekvens. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Mål 

Nämndens mål: 

Handläggningstiderna för bygglov är rimliga 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Handläggningstid för 
bygglov i veckor, 
ärende komplett till 
beslut 

3,5 4,7 10,1 5 5 5 4 2209 

Handläggningstid för 
bygglov i veckor, 
ansökan inkommen 
till expedierad 

12,4 16,5 36,1 12 12 12 10,8 2112 

Resultatavvikelse i 
procent (%) av 
budget 

-20% -11%  0 0 0  2001 

Självkostnadstäcknin
gsgrad för 
bygglovsverksamhete
n 

42% 69%  75% 66% 75%  2209 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Handlingsplan för en effektivare 
verksamhet är framtagen och 
förväntas bli beslutad av 
kommunstyrelsen den 8 
september 2022 KS 2022/137.001 

Lars-Inge Littlewood  

Resursförstärkning 
strandskyddshandläggare hösten 
2022 

Christoffer Amundin 2022-12-31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Åtgärdsplan för budget i balans och kortade handläggningstider 

I stadsbyggnadsnämndens budget, som i huvudsak utgörs av lönekostnader och fasta kostnader för 
lokaler och teknisk utrustning, saknas förutsättningar att göra besparingar i verksamheten för att 
komma i ekonomisk balans. Besparingar skulle i nuläget enbart förvärra situationen. 

Orsaken till underskottet i verksamheten ligger förutom kravet inom tillsynen att generera 
sanktionsavgifter, huvudsakligen i de lagstadgade avgiftsreduktionerna till följd av långa 
handläggningstider. För att komma ur denna situation, kommer det under en period krävas extra 
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resurser för att få ner ärendeskulden och därmed handläggningstiderna. Dessutom behöver 
verksamheten arbeta med verksamhetsutveckling i form av förbättrat ledarskap, flexiblare 
arbetsfördelning, förbättrade verktyg och effektivare rekrytering. 

En handlingsplan för en effektivare verksamhet är framtagen och förväntas bli beslutad av 
kommunstyrelsen den 8 september. Handlingsplanen anger konkreta åtgärder som kan genomföras 
inom befintliga budgetramar samt lämnar förslag på utökade ramar. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Mål 

I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

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

 46,2   50 60 38,8 2209 

Resultatavvikelse i 
procent (%) av 
budget 

5,8% 1,7% -3,4% 0 0 0  2209 

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Justering av målnivån inför 
yttrandet 2023-2025, i enlighet 
med diskussioner under  
nämndens strategidag maj 2022. 

Eva-Lena Granbacka 2022-09-30 

Översyn av möjliga åtgärder inom 
ram. Alexander Wahlstedt 2022-12-31 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Justering av målnivån inför yttrandet 2023-2025, i enlighet med diskussioner under nämndens 
strategidag maj 2022. 
Indikatorn är ny, utifrån en omarbetad version av SCBs medborgarundersökning. Målnivåerna har 
uppskattats och kommer justeras i samband med yttrandet för 2023. Utfallet för Vaxholms stad 
överstiger benchmarkningvärdet för Stockholms läns kommuner. 

Översyn av möjliga åtgärder inom ram. 
Fördyringar relaterat till kajenprojektet kommer inte kunna kompenseras inom ram. 

Åtgärdsplan kortsiktigt: 
En nyligen tillsatt energieffektiviseringsgrupp ser över möjliga kortsiktiga åtgärder så som 
information till verksamheter för att ändra beteende samt möjligheter att sänka värmen i lokaler 
under vintern. 

Långsiktiga åtgärder: 
För att hantera ökande energikostnader på lång sikt krävs dels ett träffsäkert arbete med 
energieffektiviserande åtgärder samt en översyn över intäkter. 
Avgifter och taxor behöver ses över samt avtal omförhandlas 
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Barn och utbildningsnämnden 

Mål 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Indikatorer 

Indikatorer där utfall 
ej uppnått minst 85 
procent av målnivån 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målniv
å 2020 

Målniv
å 2021 

Målniv
å 2022 

BM-
värde 
2022 

Infördes i 
plan 

(år/mån) 

Nettokostnadsavvikel
se förskola inkl. 
öppen fsk, (%) 

3 % 13 % 12,3 % 0 % 0 % 0 % -10,6% 2020/09 

Nettokostnadsavvikel
se grundskola, (%) 6,1 % 11,3 % 8,1 % 0 0 0 -5,5 %  2021/09  

Planerade åtgärder 

Åtgärd Ansvarig Slutdatum 

Erfarenhetsutbyten med en eller 
flera framgångskommuner vad 
gäller effektivitet  

Utbildningschef December 2022 

Fördjupad implementering av 
analys- och åtgärdsarbete för 
förvaltningen 

Utbildningschef December 2022 

Genomlysa Vaxholms 
nettokostnadsavvikelser och 
löpande återkomma till nämnden 
med åtgärdsförslag 

Utbildningschef December 2022 

Ta fram nyckeltalsmatris som 
stödverktyg för 
verksamhetsplanering Grundskola 

Skolchef December 2022 

Fortsatt analys och presentation 
av nettokostnadsavvikelse Skolchef December 2022 

Genomföra åtgärder kopplade till 
analys nettokostnadsavvikelse Skolchef Maj 2023 

Bearbeta ny 
lokalkapacitetsbedömningsrapport Skolchef Mars 2023 

Fortsatt arbete med att renodla 
och strukturera förvaltningens 
centrala kostnader kontra vad som 
ingår i enhetens egen budget 

Administrativ chef mars 2023 

Beskrivning av planerade åtgärder 

Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa 
nyckeltal för att säkerställa en budget i balans. 

Skolchef och ekonomicontroller kommer i samarbete med grundskolerektorerna arbeta fram en 
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nyckeltalsmatris som stödjer en god balanserad verksamhetsplanering. Verktyget ska indikera när 
faktorer som hyra, bemanning, läromedel etc är i balans med intäkt. 

Utifrån nya utfall och den omvärldsbevakning som skett under läsåret 2021/2022 fortsätter 
analysarbete inom nettokostnadsavvikelsen hösten 2022. Utifrån analysen tas åtgärder fram på olika 
styrnivåer (grundskola/förskola och på enhetsnivå) 

Under läsåret 2021/2022 har en rapport tagits fram i samarbete med konsulter där respektive 
förskola och skola bearbetats med syfte att kartlägga nuläge och tänkbara åtgärder för att 
effektivisera lokalerna och dess potentiella kapacitet. Under läsåret 2022/2023 fortsätter arbetet 
med att presentera material, bearbeta data och planera för åtgärder. 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-04 

Änr KS 2022/1.049 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Skattesats 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Utdebitering av den kommunala skatten höjs med 20 öre till (19:50) under år 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska förslag till budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Skattesats 2023, 2022-10-04 

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

 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-09-28 

Änr KS 2022/1.049 
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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 

 

 

Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2023-2025, samt förslag till taxor och avgifter 2023, 
godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2023-2025, innehållande mål- och 
indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för kommunstyrelsen.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2022-09-28 
Yttrande mål och budget kommunstyrelsen 2023-2025  
Nämndens nyckeltal 2023 
Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2023 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Marie Wiklund, kommunchef, kommunledningskontoret                                                                     

Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret                                                                   
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget 2023 3(11) 

Ansvar och uppdrag 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda stadens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram 
styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens 
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i 
detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda 
uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 
KL, och annan lagstiftning. 
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Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget 2023 4(11) 

Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Medborgarundersökningen - Att 
få svar på frågor till kommunen 
fungerar bra, andel (%) 

54,1%  67 % 66,4% 

Medborgarundersökningen 
- Invånarnas möjlighet till insyn 
och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter är bra, 
andel (%) 

18,7 %  21 % 20,7 % 

Invånarna och företagen 
erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 77 71 75 75 

Medborgarundersökningen - Kan 
rekommendera andra att flytta 
till kommunen, andel (%) 

76,6 %  77 % 63,4 % 

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%) 95 %  95 % 83,2 % 

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 72 % 85 % 85 % 74 % 

Vaxholm har en god 
stadsmiljö 

Medborgarundersökningen 
- Utbudet av gång- och 
cykelvägar är bra, andel (%) 

62 %  81 % 80,8 % 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex 84  84 80 Vaxholms stad är en attraktiv 

arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) ledarskapsindex 85  85 80 

Livsmiljö 

Beskrivning 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Medborgarundersökningen 
- Kommunen är en bra plats att 
bo och leva på total, andel (%) 

97,1 %  97 % 92,1 % 
Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med 
goda och jämlika livsvillkor. 

Elever åk 9 som tycker att livet är 
riktigt härligt att leva, andel (%) 
totalt 

59 % 58 % 58 % 63 % 

Vaxholm erbjuder en 
jämställd service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder 

 
Delvis 

 
Delvis   

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/invånare 243  203 203 Vaxholm arbetar för att 

minska klimatpåverkan. 

Fossiloberoende personbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

  45,7 45,7 

Vaxholm värnar den 
biologiska mångfalden och 
en god vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 58% 78% 70 %  

Ekonomi 

Beskrivning 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent av 
budget (%) 0,7% 6,6% 0 % 0% 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre 
målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de 
ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och 
tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och 
budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Säkerhet 
Fokus inom säkerhetsområdet 2023 kommer fortsatt vara arbete med kommunens beredskap. Det 
innebär bl. a arbete med kontinuitetsplanering, trygghetspunkter och krigsplacering av personal. 
Med kontinuitetsplanering avses att skapa en planering för hur vi ska hålla igång verksamheten även 
under en kris. Arbetet med kontinuitetsplaner kommer mynna ut i strategiska implementationer för 
IT för att kunna säkerställa drift, backuper enligt verksamheternas krav. 

Med trygghetspunkter avses mötesplatser dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, 
som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott. Krigsplacering av personal kommer att 
genomföras 2022 och 2023. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på 
plats vid händelse av krigsfara och krig vilket vidare är en förutsättning för att säkerställa att 
kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och bidra till totalförsvaret. 

Kommunen startar upp ett Krishanteringsforum under 2022 som fortsätter in i 2023. Forumet syftar 
till att skapa kontaktvägar och fungerar som en flexibel plattform där olika aktörer kan samverka 
oberoende av uppdrag, samhällsnivå, eller geografisk lokalisering. Krishanteringsforumet möjliggör 
också ett sätt att skapa en gemensam helhetssyn, proaktivitet och förståelse för varandras perspektiv 
inför och under en större påfrestning på samhället. 

Inom säkerhetsarbetet ryms även en implementation av multifaktors inloggning (MFA) både på 
klientnivå samt för att kunna säkerställa MFA nivå för digitala nationella prov samt säker digital 
kommunikation. 

Kommunikation 
Formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen har de senaste åren stärkts i och 
med att sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte i KS och KF. 
Satsningen fortsätter 2023 och utökas även till att inkludera tydligare uppmärksamhet kring övriga 
nämnders ärenden och protokoll. Syftet är att i olika kanaler motarbeta desinformation och upplysa 
invånare om hur de kan hålla sig informerade för att kunna hämta korrekta fakta från Vaxholms stad i 
olika frågor. Under 2023 kommer även fokusgrupper genomföras med två målgrupper: seniorer och 
ungdomar. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera dagens innehåll i 
våra kommunikationskanaler och planlägga eventuella behov av förändringar som fokusgrupperna 
pekar på. 

Tillgänglighet och service 
Arbete i enlighet med lagen om att erbjuda tillgänglig digital offentlig service fortsätter. En 
handlingsplan som togs fram 2022 syftar till att under 2022 och 2023 säkra den interna kompetensen 
för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. Arbetet med tillgängliga dokument kommer att ha 
stort fokus fortsatt under 2023, och framåt, för att bli en naturlig del i det dagliga arbetet för 
samtliga medarbetare som producerar text och dokument för interna och externa målgrupper. 

Under januari 2023 kommer Vaxholms stads nya grafiska profilmanual att lanseras. Det nya är då att 
färger, dekorationer, typsnitt och annat som styr grafiska utformningar då har 
tillgänglighetsanpassats. 

 

Upphandlingsfunktionen planerar att förenkla tillgängligheten av upphandlingsrelaterad information 
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på stadens websida. Dessutom ska arbete med projektet Öppna data, i syfte att tillgängliggöra 
avtalsinformation genom webben och avtalsdatabasen till allmänheten, fortsätta. 

Digital utveckling 
Under 2023 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering att intensifieras. 
För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer 
en samverkansmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten 
att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och 
nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga 
inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram. Funktion för digital signering ska också erbjudas 
alla förvaltningar. 

Dialog och service till näringsliv och Leader Stockholmsbygd 2023-2027 
Utbildningar för det lokala näringslivet kommer erbjudas inom områden som näringslivet önskar t ex 
upphandling. En lathund för att lämna anbud kommer presenteras. Representanter från Destination 
Vaxholm och Företagarna Vaxholm kommer fortsätta delta vid näringslivsberedningens möten. Detta 
för att få ett bättre samspel och dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2023 är fokus att 
fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att 
marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. 

Vaxholms stad har beslutat att delta i Leader Stockholmsbygd 2023–2027. Leader arbetar för 
utveckling av landsbygd och skärgård och målen är hållbara näringar och verksamheter samt hållbara 
och resilienta platser. Från 2023 kommer föreningar och företag i Vaxholm att kunna ansöka om 
bidrag från Leader för att utveckla Vaxholm. En processledare kommer under 2023 arbeta med att ta 
fram en strategi och handlingsplan för centrumutveckling. 

Kompetensförsörjning 
Den förändrade demografin kommer påverka kompetensförsörjningen under de kommande åren. I 
Vaxholms stad blir fler och fler av medborgarna äldre och barnkullarna blir mindre. Det får vidare 
konsekvenser på den service och verksamhet som kommunen skall leverera i framtiden och på den 
kompetens som kommer tillhandahållas. 57 procent av kommunens medarbetare är bosatta i 
Vaxholm och 43 procent kommer från andra kommuner i framförallt norra Stockholm. Förhöjda 
kostnader för transporter och boende samt möjligheter till flexibilitet kommer påverka 
kandidaternas benägenhet att välja Vaxholms stad som arbetsgivare. 

En av våra viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda 
förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir 
avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Fokusområden är: 

• attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser 
• ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat 
• engagerade medarbetare med rätt kompetens. 

Stadens kompetensförsörjningsplanering utgår från Sveriges kommuner och Regioners (SKR) arbete 
med Sveriges viktigaste jobb där nio strategier lyfts fram. Utifrån dessa strategier tar respektive 
förvaltning fram en kompetensförsörjningsplan som specifikt beskriver aktiviteter för att säkra 
kompetensförsörjningen. Nedan följer exempel på strategier och tillhörande aktiviteter som 
Vaxholms stad genomför på central nivå. 

• Strategier: Stöd medarbetarnas utveckling, Stärk ledarskapet, Rekrytera bredare, Utnyttja 
den nya tekniken, Använd kompetensen rätt och Prioritera arbetsmiljöarbetet. 

• Aktiviteter: Värdegrundsarbete, Ledarakademin, Praktikanter, Distansarbete och Mål och 
resultatsamtal. 
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Administrera ny mandatperiod 
Under 2023 kommer stort fokus att läggas på att hantera den nya mandatperioden som börjar 1 
januari. Det kommer innebära större insatser för att hantera nya politiker i kommunens 
förtroendemannaregister samt utlämning av läsplattor och utbildning mm. Upplägget för arbetet 
kommer delvis påverkas av det styre som bildas efter valet. 

Styrning och ledning 
Under 2023 kommer kommunens arbete med Agenda 2030 att fortsätta utvecklas utifrån antagen 
hållbarhetsstrategi. De globala målen för en hållbar utveckling är nu en naturlig del av kommunens 
målstyrning. För att åstadkomma en förändring behöver också delmål och aktiviteter bli en del av 
verksamheternas planering och genomförande. 

Efter deltagande i SKR:s jämställdhetsprojekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering 2021–
2022 fortgår arbetet med att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen 
ska erbjuda en jämställd service. Som ett led i detta har arbetet mot att fatta jämställda beslut 
påbörjats. Under 2023 ska kvalitén i underlagen för beslutsfattande höjas och ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv integreras. 

Under 2023 kommer även arbete med att ta fram och implementera en gemensam projektmodell för 
kommunen att fortsätta. 

Renovering av kajen i stadskärnan 
Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar i projektet för renovering av kajerna, vilka 
sedan ligger till grund för renoveringsinsatserna kommande år. Projektet har dock tvingats avbryta 
upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen 
av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter 
renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, 
kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från 
Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs 
löpande. 

Planeringsstrategi och arbete med ny översiktsplan Vaxholm 2040 
Kommunen ska enligt ny lagstiftning ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren 
efter ett ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att den ska ge en ökad kontinuerlig 
översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Arbetet med den nya översiktsplanen, 
Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget. 

Bostads- och lokalprojekt 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att, inte 
minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, 
bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Invånare 
ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Arbetet med att 
ta fram en handelsutredning fortsätter under 2023. 

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- 
och cykelvägar tillvaratas, berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal För 
att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över 
löpande. Resarö skola planeras inom kommande år ha byggts om med ny matsal och flera nya 
lektionssalar med tillhörande grupprum för att effektivisera verksamheten och möta behoven. Vaxö 
skola kommer att erhålla en ny permanent byggnad för tre lektionssalar och två slöjdsalar. 
Projekteringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget fortskrider med planerad byggstart 
2023. 

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar 
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med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga 
trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som 
inkluderar en förlängd cykelväg utmed Överbyvägen och förbättringar av Resarövägen med ny 
cirkulationsplats, busshållplatser och avlämningsfickor för elever till och från skolområdet. Därtill 
bygget av en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete 
Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Rindövägen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på 
framtida användning av Rådhuset för att berika kulturlivet i Vaxholm. 

Framtagandet av en hastighetsplan fortsätter och arbetet med att ta fram en övergripande 
trafikstrategi påbörjas under 2023. För att få fördjupad kunskap om resandet i kommunen kommer 
resvaneundersökningar att genomföras. 

Datadrivet utvecklingsverktyg för ökad psykisk hälsa 
Sedan flera år får kommunen stimulansmedel vilka syftar till att skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa. Vaxholms stad har upprättat en hållbar 
förvaltningsövergripande struktur för att identifiera, genomföra och följa upp insatser kopplat till 
medlen. Utvecklingsarbete framåt består i att samordna tillgängligdata, med fokus på barn och unga. 
För att möjliggöra detta är kommunen pilotkommun i projektet ”DiD-data i dialog” lett av 
Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med RISE – Sveriges forskningsinstitut och forskare vid Örebro 
universitet. Projektet ska utveckla ett datadrivet utvecklingsverktyg. Målet är att presentera en 
samlad bild av barn och ungas levnadsvillkor och levnadsförutsättningar samt tydliggöra kommunens 
förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt förebyggande och främjande arbete. 

Arbete för minskad klimatpåverkan 
Vaxholms stad är nu medlem i Klimatkommunerna. Det innebär att vi har tillgång till nätverk, 
kunskapsbank och verktyg för att arbeta med klimatfrågorna. För att nyttja fördelarna krävs ett aktivt 
deltagande, ansvaret ligger i huvudsak på Hållbarhetsenheten. 

Arbetet med övergripande energifrågor och uppföljning av energiplanen ska fortsätta i samverkan 
med EON och Fastighetsenheten. Ett energisparprojekt riktat till kommunens verksamheter 
samordnas av Hållbarhetsenheten. 

Klimatpåverkan i kommunen som geografiskt område utgörs till stor del av personbilstransporter och 
privat konsumtion. Beteendepåverkande information och kampanjer är de verktyg som kan användas 
och utvecklas av Hållbarhetsenheten i samverkan med Kommunikationsenheten. Den 
klimatkartläggning som har tagits fram ska vara utgångspunkt för uppföljning av en minskad 
klimatpåverkan som en del av den hållbarhetsredovisning som Hållbarhetsenheten tar fram. 

Arbete för förbättrad vattenkvalitet 
Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram ska vara en grund för kommunens vattenplanering och 
åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet. Lokala åtgärdsprogram är antagna för tre vattenrecipienter 
och åtgärder ska genomföras. Kommunens blåplan ska följas upp. Påverkan på vattenkvaliteten från 
till exempel övergödning hanteras bäst i samverkan med grannkommuner och regionalt. 
Hållbarhetsenheten stöttar Stadsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten i arbetet med att 
förbättra dagvattenkvalitén. 

  

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunstyrelsen -80,1 -82,1 -84,7 -86,4 -87,7 

*Prognos för linjeverksamheten exklusive jämförelsestörande exploateringsposter.  
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I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräkningar samt effektiviserings-
/besparingskrav för kommunstyrelsen. 

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

  

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag -0,5 % -1,0 % -1,0 % 

Följande satsningar ingår i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- 
och löneuppräkningarna. 

• Pris- och lönekompensation: Enligt tabellen ovan. 
• Trafikstrategi: Motprestation enligt stadsmiljöavtalet. 
• Resvaneundersökning: Motprestation enligt stadsmiljöavtalet. 
• Säkerhet: Satsning på säkerhetsverksamheten i form av utökad tjänstgöringsgrad. 
• Ökade politiska arvoden: Nytt arvodesreglemente som medför ökade politiska kostnader. 
• Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvar: Ökad medlemsavgift till följd av ökade 

pensionskostnader för brandförsvaret. 
• Leader: Medfinansiering till Leader Stockholmsbygd. 
• Ökade PO-kostnader: Ökade PO-kostnader till följd av ett nytt pensionsavtal. 

Till följd av organisatoriska förändringar inom stadsbyggnadsförvaltningen sker flytt av budgetmedel 
från planenheten, stadsbyggnadsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur till 
Stadsbyggnadsförvaltningens stab i PLU. 

• Från stadsbyggnadsnämnden flyttas 1097 tkr avseende GIS-verksamhet och 
stadsbyggnadschefens budget.  

• Från nämnden teknik, fritid och kultur flyttas 903 tkr avseende en halv GIS-samordnare och 
stadsbyggnadschefens budget. 

• Från planenheten flyttas en halv GIS-samordnare till stadsbyggnadschefens budget. 

Stadsbyggnadsförvaltningens budgeterade satsning på 400 tkr år 2022 för framtagande av ett 
kulturmiljöprogram kommer inte att hinna användas under året pga. försenad upphandling. Medlen 
föreslås därför flyttas till år 2023. 

Stadsbyggnadsförvaltningens utredningsuppdrag för Rådhuset, hur det kan användas för att berika 
kulturlivet i Vaxholm, är ofinansierat. Uppskattad kostnad 600 000 kr. 

Ett lokalbidrag till föreningen Rindöborna behöver flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 

IT -2 -2 -2  

Rådhuset -4    

Summa -6 -2 -2  
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Investering i ny GIS-plattform, 500tkr i 2022 års budget flyttas till 2023. GIS-plattformen är grunden 
för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter och stöd för bättre kommunikation till intressenter, 
med tydligare kartor och mer information. 

Renovering av Rådhusets fasad och tak har av Kommunfullmäktige erhållit utökad budget för att 
kunna genomföras 2022-2023. Total budget 7,5 mnkr. 

Taxor och avgifter 

Tidsersättning för exploateringsarbete har tillkommit. 
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av 
allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för 
utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i 
digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande 
den för kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 
sammanställning och bifogande av filer 
till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 
Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 
Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 
till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 
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Överföring av fotografisk bild till 
DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
 

 

2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska 
kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även 
ut vid avslag. 

 
Avgifter 
 

Klass Komplexitet Avgift 
1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 
bedöma vilken klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 
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Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en 
mycket komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat 

planförfarande 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

2.3 Tidsersättning för exploateringsenhetens verksamhet  
Avgiften gäller exploateringsenhetens arbete i samband med fastighetsrättsliga frågor och 
avtalslösningar. Framför allt avses här exploateringsfrågor i samband med framtagandet och 
genomförandet av detaljplaner. Ingående arbeten är projektledning, avtalsframställning och 
avtalsuppföljning, administration samt fakturahantering. 

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

  Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

Kostnader som uppstår i samband med framtagandet av detaljplaner, faktureras genom planenheten 
och i enlighet med deras taxa för detaljplaneframställan. 
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Nämndens nyckeltal 2023 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen, Nämndens nyckeltal 2(5) 

Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
85    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
83    79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
91    81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
84    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
83    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
87    80 

Livsmiljö 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
91 70   80 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
21,8    34,8 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,6    9,5 

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
7 6    

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
59 % 58 %   63 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
58 % 53 %   59 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
64 % 62 %   68 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
33,5%    31,2% 
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Kommunstyrelsen, Nämndens nyckeltal 3(5) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
52 51   56 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
42 44   48 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
64 60   64 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
47     

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra 
plats att bo och leva på total, andel (%) 

 
97,1 %    92,1 % 

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

 
97,5 %     

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

 
96,8 %     

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
2,2 %    54,4 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
 

72 % 85 %   74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
 
 

62 % 73 %   74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
 
 

81 % 97 %   74 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
1,87     

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 89,8 %   83,4 % 

Volym 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
63 %     

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
77 %     
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Kommunstyrelsen, Nämndens nyckeltal 4(5) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
62 %     
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Kommunstyrelsen, Nämndens nyckeltal 5(5) 

De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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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Tjänsteutlåtande 
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Änr KS 2022/1.049 
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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 

 

 

Mål- och budget 2023-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa driftbudget 2023-2025, 
2. att fastställa investeringsbudget 2023-2025, 
3. att fastställa finansbudget 2023-2025, 
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder, 
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2023, 
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1, 
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2, 
8. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 900 tkr för 2023 enligt aktbilaga 3, 
9. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2023, 
10. att fastställa att staden får nyupplåna 292 mnkr under 2023, 
11. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2023, 
12. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 
13. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 

om särskilda skäl föreligger, 
14. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 

verksamheterna, 
15. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 

ramar, 
16. riktlinjer för resultatutjämningsreserv antas. 

Ärendebeskrivning 
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2023-2025 för staden och 
nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter.  
 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-04 

Änr KS 2022/1.049 
2 av 2 

 
 
 

 

Nytt för i år är beslutet om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR). Bakgrunden till att 
riktlinjen kommer upp för beslut nu är det tuffa ekonomiska läget dem kommande åren. 
Resultatutjämningsreserven möjliggör resultatutjämning över konjunkturcykler. Det ger kommunen 
ytterligare ett verktyg i ekonomistyrningen.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Mål- och budget 2023-2025 

Mål och budget 2023-2025 

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2023 

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2023 

Aktbilaga 3 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2023 

Revisorernas budgetskrivelse 2023 (revisionens budgetäskande) 

Yttrande mål och budget 2023-2025, KS med bilagor 

Yttrande mål och budget 2023-2025, BUN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2023-2025, SN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2023-2025, TFK med bilagor 

Yttrande mål och budget 2023-2025, SBN med bilagor 

Protokoll MBL §11  

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 

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

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget 2023–2025 för Vaxholms stad 
och nämnderna. 

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

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de 
aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser 
och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för 
att föra dialog om stadens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och 
mål. Även nämnderna har strategidagar.  

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS strategidag under 
våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat 
om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder det fram till ett slutligt 
förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, 
mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 
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Organisation  

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

Politisk organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 
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Styrning och uppföljning 

De strukturer och arbetssätt som framgår av stadens styr- och ledningssystem ska användas för att 
styra verksamheterna i önskad riktning samt ge ramar för hur verksamheterna följs upp och 
utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och resultat 
för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling och 
förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen och 
ambitionerna. 

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

Visionen lyder:  

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

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

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

 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är till stora delar 
volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

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

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 
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Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.  

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och 
utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. 
Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndernas utökade lista av nyckeltal, riskanalys och 
processledning.  

Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden 
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i 
processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och 
kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande 
tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive 
nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den 
interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Barnrättsperspektivet 
Från och med 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag (barnkonventionen) och 
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad. Då 
mål och budget fastställer ramarna för andra beslut och åtgärder som genomförs i kommunen är 
det en förutsättning att mål-och budget har ett barnrättsperspektiv för att perspektivet ska kunna 
implementeras i övriga beslut och åtgärder som genomförs. 

Vaxholms stads budget är framtagen för att säkra så stor nytta för så många barn som möjligt, idag 
och över tid. I arbetet med budgeten har det identifierats att samtliga nämnder och styrelse fattar 
beslut som berör barn men där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för en 
majoritet av de verksamheter som direkt riktar sig till barn. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
fattar beslut som berör barn inom exempelvis barnvänliga offentliga miljöer, fritidsmöjligheter och 
säkra skolvägar. 

Inom flera nämnders ansvarsområde genomförs satsningar som anses vara direkt gynnsamma för 
barn. Satsningarna ska genomföras inom respektive nämnds ansvarsområde med fokus på att gynna 
barnets rättigheter.  

 
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Vaxholms stad har målindikatorer som är framtagna för att möjliggöra uppföljning av vilka effekter 
stadens budget har. Detta säkerställer att kommunen uppmärksammar och vid behov åtgärdar om 
budgeten får andra effekter för barn än förväntat. 

Vaxholm ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt inhämta och ta hänsyn till barnets 
synpunkter men bedömer att barnets inflytande blir större i enskilda åtgärder och beslut än i det 
kommunövergripande mål- och budgetdokumentet.  

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  
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Politisk inriktning och prioriteringar 

 

 
Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!  
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.  

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och 
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en 
framgångsnyckel.  

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. 
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. 

Ekonomi i balans 
En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. 
Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för 
kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte höjas. 
Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörda kommer 
att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt boende, ishall och 
skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta byggnader vilket är en 
god investering på sikt.  Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska mark och fastighetsköp ska 
genomföras.  

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga  
En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms 
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utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via skolan i 
den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.  

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en beredning för medborgarinflytande, som får i uppdrag att 
föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att revidera 
stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i 
planärenden och i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital 
kommunikation och råd för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden för pensionärer och 
funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi eftersträvar transparens och 
en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar. Vi vill fortsätta utveckla möjligheten till 
digitala beslutsfattande möten. 

Vaxholm ska vara fossilfritt  
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk 
och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att 
nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk. 
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand 
elfordon köpas in. 

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och 
djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.  

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska förbättra 
våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en 
återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen 
för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning 
och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt 
på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av engångsplast ska fasas ut i egna 
verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra grönområden ska förädlas och bidra till 
biologisk mångfald. Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.  

Vårda och utveckla vår vackra stad  
Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat 
till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och 
förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra 
förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. 

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med 
invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När 
detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. Alla beslut 
som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling av området ska ske.  

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. 
Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar 
verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 
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påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt. Stadens 
fastigheter ska underhållas och vårdas. 

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att 
verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för 
Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär 
samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att väg 274 
blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet. 

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, 
till exempel Rådhusgatan. 

Fler jobb i Vaxholm  
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag 
kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny näringslivsstrategi ska 
utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka förutsättningarna för företag att 
bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter. Ett bra 
företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar. Möjligheter för fler 
företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas. 

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler 
korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska 
underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha 
behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska kunna 
ha sin arbetsplats i Vaxholm. 

God omsorg och stimulerande verksamheter  
Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i 
ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All omsorg för äldre 
som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket 
god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med 
gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 
hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på 
Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi vill utreda möjligheter för 
seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för 
nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i 
närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.  

Bra start i livet, våra skolor och förskolor 
Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar 
samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för 
föräldrar och barn.  

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och 
fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och 
reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där 
trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, trivsel 
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och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Välfungerande elevhälsa 
med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, 
skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett 
strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas. 

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. 
Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och 
förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs. 
Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och 
kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och 
ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren,-
entreprenörskap är en del av utbildningen-, och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. 
Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans 
organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till 
efterfrågan. 

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö-, Resarö- och Vaxö skolor 
ska byggas om och till efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. 
Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivas på flera ställen i staden.  

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad  
God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara 
trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så 
att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen. 

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare. 

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka 
möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som 
upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och rörelse ska uppmuntras 
genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser. Scouternas 
verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. Ett idrotts- och 
fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv 
för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad lokal busstrafik mellan 
kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika 
platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen samt 
ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. Vi vill 
energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid. Vi 
ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare. 

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten   
Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska 
förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och 
utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed 
Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till 
Bogesunds slott. 
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Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och 
mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka för 
cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra 
skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler och 
lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av 
busshållplatser. 
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Omvärld2 
För att få planeringsförutsättningar inför ramärendet, mål och budget och verksamhetsplanering 
genomförs en analys av omvärlden och kommunens behov. Omvärldsanalys är en process för att 
analysera information från omvärlden för att sedan kunna dra strategiska slutsatser från den. 
Omvärldsanalysen ger kommunen en möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholms 
stad med en balanserad och objektiv utgångspunkt. Det ger även en gemensam bild av nuläget och 
en trolig utveckling under de närmaste åren och ger förutsättningar och stöd för att styra och göra 
prioriteringar. Respektive förvaltning har identifierat och sammanställt de trender, utmaningar och 
möjligheter som de ser kommer att påverka utvecklingen de närmaste åren inom sitt 
ansvarsområde. Utifrån dessa underlag har sedan kommunens kvalitetsråd gemensamt valt ut de 
trender, utmaningar och möjligheter som prioriterats att lyftas till en gemensam analys som har 
presenterats för kommunens ledningsgrupp för vidare analys, diskussion och dialog. De fem utvalda 
områdena är kompetensförsörjning, ökade lagkrav och statlig styrning, digitalisering och teknik, 
offentlig förvaltning, uppbyggnad och ansvar inklusive tillit och förtroende och säkerhet och 
beredskap. 

Kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjning är en central fråga för många kommuner. För att upprätthålla välfärden är 
det avgörande att kommuner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och 
samtidigt använda individers kompetens rätt. Det sker en förändring i demografin med fler äldre 
och färre i arbetsför ålder. Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas öka 
med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 och under samma period tillkommer 340 000 
pensionsavgångar. I Vaxholm växer andelen äldre till och med snabbare än i övriga Sverige. Dock, till 
skillnad från övriga Sverige, minskar andelen barn i kommunen. En annan identifierad trend är ökat 
behov av livslångt lärande. Det handlar om att stärka kompetens som redan finns och samtidigt 
rekrytera nytt. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer behöva vidareutbilda och byta 
yrke allt oftare under karriären. Förutsättningar på arbetsmarknaden förändras när digitaliseringen 
riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda 
tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram och i vissa fall sker 
lärande genom förändrade arbetssätt. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt 
eller delvis behöver ställas om och utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet 
av tekniska system inom många verksamheter ökar behovet av ”cybercoacher” som brobyggare 
mellan maskiner, system och mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen 
och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i 
kompetensförsörjningen. Olika former av omställningssystem utvecklas för att stödja arbetsgivare 
och arbetstagare att tillämpa ett livslångt lärande. Ett exempel är Kompetens – och 
omställningsavtalet som trädde i kraft under 2020 med syftet att stödja arbetsgivarnas behov av 
kompetensförsörjning och omställning inom sektorn.  

En effekt av coronapandemin är nya livsmönster och därmed ökar även krav på arbetsgivare om ett 
mer flexibelt arbetssätt. Detta ökar särskilt i de unga åldersgrupperna och mycket talar för att 
hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete, blir ny norm för många 
yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, 
inte minst inom äldreomsorgen, öka. Ökad konkurrens och brist på kompetenser/personal är en 
annan identifierad utmaning. Det är svårare att hitta och behålla kompetent personal och några 

 
2 SKR Vägval till framtiden 4 Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 2021 
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exempel är stadsplanerare, trafikhandläggare och handläggare (bygg, lov och tillsyn). Andra 
exempel är brist på behöriga lärare och förskolelärare enligt Skolverkets lärarprognos 3.  

I Vaxholm gäller det främst behöriga lärare inom fritidshemmet och NO-lärare. En möjlighet som 
lyfts inom kompetensförsörjning är att arbeta vidare med Vaxholms stad som attraktiv arbetsgivare 
och fortsatt kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsplan.  

Ökade lagkrav och statlig styrning 
Nästa identifierade område är ökade lagkrav och statlig styrning. Förändringar av plan- och 
bygglagen och strandskyddet förväntas leda till ökad tillsyn och en utmaning framåt är 
förvaltningens kapacitet att möta detta. En annan utmaning framåt är att balansera ökade krav på 
digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet. Det är 
många nya propositioner på ingång inom skolan t ex mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för 
vissa elever (prop. 2021/22:159) och mer studiero i skolan (prop:2021/22:160). Den statliga 
styrningen ökar genom såväl riktade statsbidrag som indirekt styrning genom regeringsbeslut. 
Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 år 2019 till 183 under 2020. Under året tillkom dessutom 
en indirekt styrning genom närmare 180 nya regeringsuppdrag som påverkar kommuner och 
regioner, vilket är ca 60 procent fler uppdrag än för 2019. Den statliga styrningen är omfattande och 
fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. 
Svårigheter som ökar när behoven växer snabbare än resurserna. Genom den ökade 
detaljstyrningen finns en risk att resurserna leds fel och effektiviseringsmöjligheterna minskar.  

Digitalisering och teknik 
Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen och det finns ökade 
förväntningar på att kommuner har moderna stöd och tjänster. Knappt tre av tio invånare (27 
procent) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på 
digital service. Majoriteten av medarbetare i välfärden är positivt inställda till den ökade 
digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen (65 procent) och i samhället (68 procent). En 
effekt av coronapandemin är en ökad IT-mognad och snabb digital omställning där det finns en 
identifierad möjlighet att arbeta vidare med verksamhetsutveckling via digitalisering. Det finns även 
ökade krav på digitalisering för att underlätta för medborgare och öka tillgängligheten. Det kräver 
en samordning och medvetenhet i digitaliseringen med ”en väg in”. En trend som berör alla 
verksamheter. Ett annat perspektiv är ett ökat utanförskap till följd av digitaliseringen vilket har 
varit extra tydligt under pandemin. Samtidigt som isolering kan minskas genom tex digitala sociala 
kontakter och leda till en ökad inkludering. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och 
delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Det sker även en 
teknisk snabb utveckling som berör alla medarbetare med t ex nya mobilversioner, appar och andra 
tekniska hjälpmedel. 

Offentlig förvaltning – uppbyggnad och ansvar. Tillit och förtroende för 
politik/och/mellan/inom förvaltning  

Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer och är en positiv resurs för länder och människor. 
Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har minskat i vissa grupper. I SCB:s 
medborgarundersökning 2021 var ett identifierat förbättringsområde för Vaxholms stad förtroende. 

 
3 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-ochrapporter/prognos-

over-behovet-av-larare-och-forskollarare 
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Det sociala och mediala klimatet upplevs hårdare vilket leder till att det t ex kan bli svårare för 
partier att rekrytera medlemmar och det har identifierats en minskad tillit till auktoriteter. En annan 
identifierad utmaning framåt är förändring i uppdrag samt ökade krav och förväntningar på 
kommunen. Utmaningen består i att möta och anpassa verksamheten till de senaste och 
kommande årens förändrade lagkrav och den uppdragsmässigt markant ökade projektportföljen. 
Detta ställer inte bara krav på stadsbyggnadsförvaltningen utan även ökade krav på tillgänglighet, 
resurser och kompetenser på annan verksamhet inom kommunen till exempel upphandling, 
hållbarhet och beställarpart. Ett annat behov som har lyfts är ett politiskt och kommunövergripande 
behov av prioritering mellan uppdrag utifrån tillgängliga personella och ekonomiska resurser samt 
vilken typ av organisation förvaltningen är anpassad för. Det finns även ett behov av ökad samsyn 
mellan politik och förvaltning om vad som ingår i reglementen och vilken typ av beslut/sakfrågor 
som tillhör vilken nämnd. En möjlighet är att kommunicera mer externt kring förvaltningens 
respektive politikernas uppdrag och samtidigt öka samspelet sinsemellan.  

Säkerhet och beredskap 
Ett annat identifierat område i omvärldsanalysen är säkerhet och beredskap med ökade 
säkerhetskrav inom områdena beredskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Omvärldsläget, 
pandemin och ny lagstiftning har ställt nya krav och därmed behov av ökade resurser inklusive 
personal. Det är även ett alltmer instabilt säkerhetsläge. Exempel på detta är drönarbesök på 
känsliga platser, ökat antal cyberattacker, krig i Ukraina. Kommunen arbetar även med beredskap 
för ett ökat flyktingmottagande utifrån rådande läge. Det finns en ökad medvetenhet om 
samhällets sårbarhet. Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort 
oss medvetna om detta. Kostnader för att hantera och förebygga är höga men priset för att inget 
göra kan bli oöverstigliga. Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare 
är överlag inte rustade för krissituationer som t ex långvariga strömavbrott. Som ett svar på detta 
har hemberedskap eller den s.k. ”prepperrörelsen” växt fram. Ett annat område som fått högre 
prioritet är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar.  

Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos kommuner. Bebyggelse, 
infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema 
väderhändelser och de klimatförändringar som väntar. 
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Målområden och övergripande finansiella mål 

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

Målområden 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige tidigare fastställt tre 
övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att dessa målområden kvarstår. Områdena kvalitet och livsmiljö 
omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Övergripande finansiella mål 
Vaxholms stad har även tre övergripande finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

• Budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 

• Resultat i procent av skatteintäkter ska uppgå till minst 2 procent i genomsnitt för åren 
2023-2026, 

• Kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.  

Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina yttranden till mål och budget fastställa strategiska mål 
inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera under 
den kommande treårsperioden. Målen ska uttrycka antingen ett önskat framtida tillstånd hur 
verksamheten är och genomförs eller ett önskat resultat som ger värde till invånare, mottagare eller 
samhälle.  
 

MÅLOMRÅDEN 

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

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

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål 
med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. 
Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda 
strategiska målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om 
kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på 
sid 7.  

• Till varje mål ska 1–3 indikatorer föreslås (undantagsvis 4). 

• Indikatorerna ska i första hand vara externt jämförbara. 

• Målvärdet ska vara realistiskt att uppnå givet de resurser som står till förfogande och kunna 
motiveras. 

För att följa upp målen kan indikatorerna kompletteras med kvalitativa bedömningsunderlag, men 
dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i yttrandet till mål och budget beskrivna vilka 
områden som kommer att prioriteras och vara i fokus i arbetet mot målen under perioden.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt andra typer av uppföljningar som även kan vara 
kvalitativa. 

Upphandlingsplan 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan 
för åren 2023-2025. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och 
tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till 
följd av verksamhetsförändringar. 

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

2 procents negativ avvikelse. 

  Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Resultatet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Invånare erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med god 
och jämlika livsvillkor.  

 

100%   

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

 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

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

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

• mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg att 

uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

  

50%

25%

25%
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga.  

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

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 
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Mål för Vaxholms stad  

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär att 
varje nämnd har ett till fyra mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms stads 
vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall 
tidigare år, målnivåer och senaste benchmarkingvärde. Utfall i kursiv stil anger resultat som 
publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020. 

I avsnittet: ”Nämndernas mål och budget” beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och arbete 
mot målen.  

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

Nämnd Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå  

2023 

BM-
värde 

KS Invånarna och företag 
erbjuds god 
tillgänglighet, 
bemötande och 
service 

Medborgarundersökningen 
- Att få svar på frågor till 
kommunen fungerar bra, 
andel (%) 

 
54,1 %  67 % 66,4 % 

Medborgarundersökningen 
- Invånarnas möjlighet till 
insyn och inflytande över 
kommunens beslut och 
verksamheter är bra, andel 
(%) 

 
18,7 %  21 % 20,7 % 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

 
77 71 75 75 

KS Vaxholm har en god 
stadsmiljö 

Medborgarundersökningen 
- Kan rekommendera 
andra att flytta till 
kommunen, andel (%) 

 
76,6%  77 % 63,4 % 

Upplevd trygghet utomhus, 
andel (%) 

 
95 %  95 % 83,2 % 

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) 
totalt 

 
72 % 85 % 85 % 74 % 

Medborgarundersökningen 
- Utbudet av gång- och 
cykelvägar är bra, andel 
(%) 

 
 

 
62 %  81 % 80,8 % 

KS Vaxholms stad är en 
attraktiv arbetsgivare 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) totalindex 

 
84  84 80 
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Nämnd Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå  

2023 

BM-
värde 

med ett hållbart ledar- 
och medarbetarskap. 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) ledarskapsindex 

 
85  85 80 

BUN Eleverna erbjuds en 
god utbildning och får 
fullständiga betyg. 

 

Elever i åk 6 som fått 
godkända betyg i alla 
ämnen, andel (%) 

 

 
93,1%  93,5% 76,3% 

Elever i åk 9 som får 
godkända betyg i alla 
ämnen, andel (%) 

 

 
91% 93% 90% 81,8% 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, andel 
(%) (hemkommun) 

 

 
87,7%  92% 80,7% 

Andelen elever inom 
gymnasial vuxenutbildning 
med godkända betyg 
(hemkommun) 

 

 
87%  87% 86% 

BUN I förskolan ger 
undervisningen varje 
barn möjlighet till 
utveckling utifrån sina 
förutsättningar och 
behov. 

 

Vårdnadshavare som 
upplever att förskolan 
väcker deras barns 
nyfikenhet och lust att lära, 
andel (%) (kommunala 
förskolor) 

 

 
92% 96% 96% 92%* 

BUN Alla medarbetare i 
Vaxholms stads 
utbildningsförvaltning 
har rätt utbildning, 
erfarenhet och 
kompetens. 

 

Förskollärare 
(heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, 
kommunala förskolor, 
andel (%) 

 

 
34% 31% 34% 29% 

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

 

 
79,5% 81,7% 82% 69,5% 

Fritidshem - Anställda 
heltidstjänster med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) 

 
 

13% 12% 23% 23% 

SN Nöjda brukare: 
Invånare och 
närstående är nöjda 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 
 87% 90% 83% 
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Nämnd Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå  

2023 

BM-
värde 

med socialnämndens 
verksamheter. 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 
 59% 74% 74% 

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första 
erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, 
medelvärde 

 
33  60 38 

Väntetid i antal dagar från 
ansökan vid nybesök till 
beslut inom 
försörjningsstöd, 
medelvärde 

 
12  14 18 

SBN Invånare och 
företagare är nöjda 
med tillgänglighet, 
bemötande och 
service. 

Nöjd Kund-Index (NKI), 
Bygglov 

 
59 53 60 66 

Nöjda kunder i GIS-enkät, 
skala 1-5 

 
3,95  4  

SBN Handläggningstiderna 
för bygglov ska vara 
maximalt 10 veckor 

Handläggningstid för 
bygglov i veckor, ärende 
komplett till beslut 

 
4,7 10,1 5 4 

Handläggningstid för 
bygglov i veckor, ansökan 
inkommen till expedierad 

 
16,5 36,1 12 10,8 

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

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

 
46,2%  45% 38,8% 

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

 
68,8%  70% 75,2% 

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

 
96,5%  95% 92,5% 

TFK Invånarna har tillgång 
till bredbands-
uppkoppling. 

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

 
83%  85% 90% 

TFK Lokalerna har god 
fysisk miljö och 
service 

NKI-Fastighet 
 

 54 55 57 

*=BM 2022 
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Målområde: Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämnd Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

KS Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor. 

Medborgarundersökningen 
- Kommunen är en bra 
plats att bo och leva på, 
andel (%) 

 
97,1 %  97 % 92,1 % 

Elever åk 9 som tycker att 
livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
59 % 58 % 58 % 63 % 

KS Vaxholm erbjuder en 
jämställd service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal 
görs av alla nämnder 

  
Delvis 

 
Delvis 

Ja  

KS Vaxholm arbetar för att 
minska klimatpåverkan. 

Insamlat mat- och 
restavfall, kg/invånare 

 
243  203 203 

Fossiloberoende 
personbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

 
  45,7 45,7 

KS Vaxholm värnar den 
biologiska mångfalden och 
en god vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt 
vid inventering, andel (%) 

 
58% 78% 70 %  

BUN Alla barn, elever och 
vuxenstuderande får en 
likvärdig utbildning som 
bedrivs i hälsofrämjande 
och trygga 
utbildningsmiljöer. 

 

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

 

 

97% 95% 97% 96%* 

Elever i årskurs 5 - Andel 
elever som känner sig 
trygga i skolan (%) 

 

 
90,9% 88% 92% 84%* 

Elever i årskurs 8 - Andel 
elever som känner sig 
trygga i skolan, 
kommunala skolor (%) 

 

 
  83% 81%* 

Elever i grundläggande 
och gymnasial 
vuxenutbildning - Andel 
elever som anger att de 
känner sig trygga i skolan 
(%) 

 

 

66%  77% 77% 

BUN Utbildningsverksamheterna 
bidrar till att minska 
klimatpåverkan där hållbar 

CO2e per kilo inköpt 
livsmedel 

 

 
1,6  1,6 2 
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Nämnd Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

utveckling är en del av 
lärandet. 

 

Medarbetare inom den 
egna regin som anser att 
de i sitt arbete agerar 
resurs- och klimatsmart 

 

 

84,1%  86% 81,8% 

SN God hälsa främjas hos 
stadens invånare och 
deras närstående. 

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

 
88%  90% 78% 

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

 
81%  90% 74% 

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

 
88%  90% 82% 

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

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

 
54 %   38 % 

SBN Förvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt 

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

 
97,3%  95%  

TFK Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och 
välskött. 

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

 
72,1%  75% 75,2% 

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

 
85,7%  85% 77,6% 

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

 
62,6 %  65% 69,4% 

Vaxholms stad främjar 
idrottsaktiviteter för alla 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 
7-20 år 

 
36,3  38 32,2 

Kommunen ska främja 
hushållningen med energi 

Vaxholm arbetar för att 
minska klimatpåverkan 
och främja hushållning 
med energi 

 
146  148 177 

*= BM 2022 
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Målområde: Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Nämnd Nämndens 
mål 

Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

KS Ekonomin är 
långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent 
av budget (%) 

 
0,7% 6,6% 0% 0% 

BUN Ekonomin är 
långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent 
av budget (%) 

 
1,1% 2,8% 0% 0% 

SN Ekonomin är 
långsiktigt 
hållbar 

Nettokostnadsavvikelse för 
individ- och familjeomsorg 
(%) 

 
-25,3% -23,6% 0% -11.6% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

 
-6,3% -5,8% 0% -12,5% 

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%) 

 
3,7% 2,4% 0% 3,5% 

Resultatavvikelse i procent 
(%) av budget 

 
7,2% 6,1% 0%  

SBN Ekonomin är 
långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent 
(%) av budget 

 
-11% -10% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgrad 
för bygglovsverksamheten 

 
69% 37% 75% 66% 

TFK Ekonomin är 
långsiktigt 
hållbar. 

Resultatavvikelse i procent 
(%) av budget 

 
1,7% -3,4% 0%  

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

 
101,2  100  

Vakansgrad lokaler (%) 
 

1,63%  3%  
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Ekonomiska förutsättningar  

Samhällsekonomin 
Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna 
(globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–
2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på fram-
tiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, 
ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms 
dock ta fart igen i slutet av 2023. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en 
växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. 
Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men 
sannolikt kommer företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist 
på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas 
vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturnedgången. 

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 
procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår 
höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. 
Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. 
Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en 
överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i 
vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid. 

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- och 
timgap: vi får lågkonjunktur. Analysen av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 
baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter 
lågkonjunkturen 2023 antas därmed (metodmässigt) en följande konjunkturuppgång åren därefter. 
BNP- och timtillväxten lyfter därför. 

Kommunernas ekonomi 
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de 
senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling med 0,8 procentenhet, 
nästan en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft 
drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent, jämfört med året innan. 

 

Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att finansiera en 
ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. 
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Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre 
och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större 
resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som 
påverkar kommuners och regioners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den 
allmänna prisuppgången vi ser under prognosperioden och delvis en följd av det nya 
pensionsavtalet med högre premier. Anledningen till att prisuppgången får större effekter än de 
direkta för insatsförbrukningen är att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av 
sektorns pensionsskuld. Denna kostnad beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonte-
ringsränta. Kostnaderna ökar mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet. 

Inflationens påverkan på avtalspensionerna 
Den höga inflationen har stor betydelse för kommunsektorns pensionskostnader för 
avtalspensioner. Prognosen i Ekonomirapporten i maj gav en försmak av detta. Det nya avtalet med 
högre avgiftsbestämd premie samt andra faktorer bidrar till kostnadsökningen. Huvudorsaken till de 
stora kostnadsökningarna i vårens prognos var dock prognosantagandet att prisbasbeloppet skulle 
öka med cirka 6 procent år 2023. Bedömningen då var att inflationen skulle gå tillbaka relativt 
snabbt 2023 och att prisbasbeloppet skulle öka beskedligt år 2024.  

Under våren och sommaren har inflationen ökat allt mer. Det aktuella utfallet samt prognosen för 
inflationen innebär mycket kraftiga uppvärderingar av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024, 
vilket leder till mycket stora kostnadsökningar för kommunsektorns avtalspensioner (se diagram 2). 
Pensionskostnaderna i sektorn ökar med 40–50 miljarder kronor mellan 2022 och 2023. År 2024 
fortsätter pensionskostnaderna att öka i såväl kommuner som regioner. Det är en kraftig 
upprevidering sedan bilden i våras. 
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Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar 

Befolkningsprognos 
Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling 
och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en 
viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och 
bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning.  

Befolkningsprognos 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Statisticon 11 996 12 026 12 214 12 436 12 713 12 933 12 959 13 041 13 137 

 

Befolkningsprognos 2021 utfall       

antal (andel %) 

2029 prognos          
antal (andel %) 

2021–2029 

Förändring % 

0–5  648 (5,4%) 714 (5,4%) 10,2% 

6–15 1 729 (14,4%) 1 579 (12,0%) -8,7% 

16–18 552 (4,6%) 515 (3,9%) -6,7% 

19–64  6 396 (53,3%) 6 925 (52,7%) 8,3% 

65–79  2 135 (17,8%) 2 246 (17,1%) 5,2% 

80+ 536 (4,5%) 1 159 (8,8%) 116,1% 

Summa 11 996 13 137 9,5% 

 

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av 
befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både 
kommunala och privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att 
flyttströmmarna i landet har förändrats. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 
13 137 invånare år 2029 vilket är 293 invånare färre jämfört med föregående prognos. 
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Lön- och prisutveckling 
Utsikterna för hur lön- och prisutvecklingen kommer att ske är väldigt osäkert. Uppräkningen som 
har använts i budgetberäkningen är enbart ett grovt antagande men utgår i grunden från prognoser 
tagna från SKR. Den totala löne- och prisutvecklingen är en viktning mellan lön (70%) och pris (30%).  

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 2,50% 2,70% 2,80% 

KPI 6,60% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 3,73% 2,67% 2,71% 

 
Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

Samtliga: -1,0 % BUN: -2,0 % 

Övriga: -1,0 % 

BUN: -2,0 % 

Övriga: -1,0 % 

 

Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% 2022. 

Taxor och avgifter 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal 
verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå 
som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är 
en del av nämndernas arbete med mål och budget. 

Stadens taxor 
Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. Nämndernas 
taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 
Tidsersättning för exploateringsarbete har tillkommit. 

Kommunstyrelsen 
Linfärjans taxor har tagits bort. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Punkterna 3.6 och 3.7 är nya och har tillkommit i enlighet med lagstiftning. Lagstiftaren har bedömt 
att arbetet med tillstånd för etablering av fristående förskolor med mera och extra prov är av den 
karaktären att avgift för det extra arbetet kan tas ut. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Prisjusteringar har gjort i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). 

Revidering av taxor gällande upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark har gjorts. 

Socialnämnden 
Taxebilagan justeras enligt nytt prisbasbelopp. 
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Ett förtydligande görs gällande egenavgiften inom HVB samt de som har bostadshyror hos 
vårdgivare. 

Nytt är möjligheten att ansöka om jämkning av måltider.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Prisjusteringar av timpris för bygglov/strandskydd, Kart/GIS samt grundfaktor för Plan i enlighet 
med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har gjorts. 

Bygglovstaxan har reviderats utifrån SKRs beräkningsmall för handläggningskostnad.  

Taxan för utstakning har reviderats med hänsyn till de synergieffekter som uppstår vid 
kompletterande utstakning (fin), efter beställd grovutstakning.  

För att skapa tydlighet både för sökanden och handläggare finns information om vad som kan 
komma att reduceras och vad som inte påverkas av reduktion. 

Beräkningssättet för avgifter för skapande av arkivbeständiga handlingar har reviderats. 

För att skapa tydlighet har namnsättning av kartprodukter reviderats. 

Tidsåtgången för olika moment har setts över och mindre justeringar har gjorts för att bättre spegla 
verklig tidsåtgång som ligger till grund för avgifterna. 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) 
Budget Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kommunstyrelsen -82,1 -87,9 -88,4 -89,5 -91,8 -94,0 -96,7 -99,5 

Barn- och utbildningsnämnden -350,4 -357,5 -358,9 -361,9 -372,1 -383,0 -393,4 -404,8 

Socialnämnden -202,1 -202,4 -209,2 -222,1 -237,8 -246,6 -254,3 -263,0 

Nämnden för teknik, fritid och kultur -57,1 -58,3 -64,4 -73,4 -81,1 -84,1 -86,5 -88,9 

Stadsbyggnadsnämnden -8,9 -13,5 -11,0 -9,0 -9,2 -9,5 -9,7 -10,0 

Summa -700,6 -719,7 -731,9 -755,9 -792,1 -817,2 -840,6 -866,3 

                  

Finansansvaret 727,4 723,2 748,6 791,2 824,8 868,9 898,4 936,1 

                  

Årets resultat 26,8 3,6 16,7 35,3 32,7 51,8 57,8 69,8 

Årets resultat i (%) av skatter och bidrag 3,7% 0,5% 2,1% 4,3% 3,8% 5,8% 6,2% 7,2% 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Kommunen har valt att förlänga den ekonomiska 
horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska 
utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i 
kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten.  

Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring (%) 
Budget Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kommunstyrelsen 7,2% 7,1% 0,5% 1,2% 2,6% 2,4% 2,9% 2,8% 

Barn- och utbildningsnämnden -0,6% 2,0% 0,4% 0,8% 2,8% 2,9% 2,7% 2,9% 

Socialnämnden 4,9% 0,2% 3,4% 6,2% 7,1% 3,7% 3,1% 3,4% 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 3,3% 2,0% 10,5% 14,0% 10,4% 3,7% 2,8% 2,9% 

Stadsbyggnadsnämnden 20,2% 51,4% -18,3% -18,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9% 

Summa 2,4% 2,7% 1,7% 3,3% 4,8% 3,2% 2,9% 3,0% 

                  

Finansansvaret 3,3% -0,6% 3,5% 5,7% 4,3% 5,3% 3,4% 4,2% 
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Satsningar 2023 
Pris- och lönekompensation samt ökade PO-kostnader på samtliga nämnder och styrelser.  

Kommunstyrelsen 
- Trafikstrategi 
- Resvaneundersökning 
- Säkerhet 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvar 
- Leader 
- Drift kajprojektet 
- Utredning Rådhuset 
- Revision 
- Omorganisering av stadsbyggnadsförvaltningens stab och GIS-verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Volymjustering 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade kostnader för persontransporter 

Socialnämnden 
- Volym- och prisjusteringar 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade kostnader för persontransporter 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Allmän platsmark Norrberget 
- Parkeringssituation, utreda och utforma förslag 
- Tillgänglighetsanpassning av seniorbostäder 
- Cykelparkering Fredriksberg brygga 
- Ökade politiska arvoden 
- Renovering av Rådhuset  
- Indexeringar 
- Avskrivningskostnader kopplat till ökad investeringsram 
- Gatubelysning 
- Brygga Norrbergshamnen 
- Solceller 

Stadsbyggnadsnämnden 
- Fortsatt tre temporära tjänster 
- Digitalisering 
- Ökade politiska arvoden 
- En bygglovshandläggare, en tillsynshandläggare, omvandling administrativ tjänst 
- Konsulthjälp 
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Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) 
Budget Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Skatter och generella statsbidrag                 

Skatteintäkter 757,0 805,0 841,7 877,8 914,5 959,3 1 010,2 1 062,5 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift -86,8 -87,8 -89,6 -84,2 -80,1 -82,0 -95,8 -112,5 

Kostnadsutjämning 20,4 9,8 11,0 6,1 5,0 8,1 4,3 10,2 

Regleringsbidrag/-avgift 30,2 18,3 17,9 13,6 10,1 6,4 2,1 -2,3 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -22,0 -27,1 -27,4 -27,8 -28,4 -29,0 -29,2 -29,3 

Fastighetsavgift 29,2 30,4 31,3 32,3 33,2 34,2 35,3 36,3 

Särskilt statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 728,1 748,6 784,9 817,7 854,2 897,0 926,9 964,9 

                  

Verksamhet                 

Pensioner inkl löneskatt -13,2 -33,1 -34,6 -17,6 -19,4 -19,9 -20,5 -21,0 

Semesterlöneskuld -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 

Intern kapitaltjänst 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 

Finansnetto -2,4 -7,4 -16,9 -24,2 -25,3 -23,5 -23,4 -23,3 

Summa -0,6 -25,4 -36,3 -26,5 -29,4 -28,1 -28,4 -28,8 

                  

Summa Finans 727,4 723,2 748,6 791,2 824,8 868,9 898,4 936,1 

 

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 22033 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring (%) 
Budget Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Kalkyl Kalkyl 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Skatter och generella statsbidrag 3,1% 2,8% 4,9% 4,2% 4,5% 5,0% 3,3% 4,1% 

Nettokostnader 2,2% 6,2% 3,1% 1,8% 5,0% 2,9% 2,8% 3,0% 

Nettoutveckling 1,0% -3,4% 1,7% 2,3% -0,5% 2,1% 0,5% 1,1% 

 

 
 

  

244



Rapport 
 
 

37 av 55 

 

Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) 
Budget Budget Plan Plan 

2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen         

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

Det nya normala -0,5       

GIS-plattform -0,5 -0,5     

Summa -3,0 -2,5 -2,0 -2,0 

          

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 

Hamnar, kajer -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

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

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

Kostnadsökningar kopplat till inflation   -3,0 -3,0 -3,0 

Akuta åtgärder utöver plan   -2,0 -2,0 -2,0 

Solceller -1,0 -1,0     

Åtgärder energiplan -1,0 -1,0     

Gatubelysning -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder -0,5 -0,5 -0,5   

Brygga Norrbergshamnen   -1,5     

Cykelräknare -0,2       

Cykelparkering -0,5       

Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk   -1,2     

Gräsplan Resarö -2,5       

Utegym Lägret -0,8       

Stombuss     -0,5   

BUN:s lokalönskemål -0,8       

Bredband -1,0       

Markarbete scoutstuga -2,0 -2,0     

Parkering scoutstuga -1,0 -1,0     

Nytt bibliotekssystem -0,3       

Summa -39,4 -41,0 -33,8 -32,8 

          

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Summa -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

          

Socialnämnden         

Digital utveckling -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Inventarier -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
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Miljöbil -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Summa -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

          

Stadsbyggnadsnämnden         

Digital utveckling -0,3       

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

Summa -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 

          

Summa löpande investeringar -46,0 -46,9 -39,2 -38,2 

 

 

 

 

 

246



Rapport 
 
 

39 av 55 

 

Långsiktiga investeringar 

  

Särskilda boenden

SÄBO -2,6 -57,0 -2,4 -65,0 -134,6 -73,4 -275,4 -278,0 -278,0

Skolor

Rindö skola (F-6) -38,3 -38,3 -76,5 -76,5 -76,5

Utbyggnad Vaxö skola -4,5 -17,0 -3,0 -29,5 -5,0 -37,5 -42,0 42,0

Söderfjärdsskolans kök -13,0 -13,0 -13,0 -13,0

Söderfjärdsskolans fönster -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

Resarö skola -20,0 -11,0 -31,0 -31,0 -31,0

Förskolor

Förskola Norrberget -0,3 -21,5 -20,2 -41,7 -42,0 -42,0

Övrigt

Trafikåtgärder Resarö mitt -2,3 -1,0 -20,9 -13,6 -12,6 -48,0 -48,0 -48,0

Engarn rondell -0,7 -2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -6,0 -6,7 -6,7

Kajen kostnader -21,0 -30,0 -20,0 -100,0 -76,0 -96,0 -67,8 -359,8 -380,8 -380,8

Kajen bidrag 1,0 13,0 36,0 30,4 38,4 68,0 185,8 185,8 185,8

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan -0,9 -5,0 -1,0 -1,0 -1,9 -7,0

Infartsparkering Engarn -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

GC-Rindöväg -7,3 -8,4 -0,8 -11,1 -11,9 -19,2 -19,2

Allmän platsmark Norrberget -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

GC-väg Bogesund -10,0 -10,0 -20,0 -20,0 -20,0

Rådhusets fasad -3,0 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

Ishall -1,3 -1,3 -30,0 -38,7 -20,0 -90,0 -90,0 -90,0

Summa investeringar -37,3 -125,0 -31,4 -293,5 -296,4 -204,0 -29,4 68,0 -38,3 -38,3 -863,2

Summa exploatering 118,6 125,6 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,0 18,0 242,6

Överlikvid 18,0 20,0 2,0 16,6 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 148,6

Lån/amortering -11,7 -114,2 291,5 259,8 164,0 -11,6 -110,0 -3,8 -3,8 472,0

Summa finansiering 125,0 31,4 293,5 296,4 204,0 29,4 -68,0 38,3 38,3 863,2

Lån 245,3 191,5 483,0 742,8 906,7 895,1 785,2 781,4 777,7

2027 2028 2029

Prognos 

2022-2029 

Summa

Projektets 

prognos

Projektets 

kalkyl/budget

Finansiering
Budget 

2022

Prognos 

2022
2023 2024 2025 2026

2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 

2022-2029 

Summa

Långsiktiga investeringar (mnkr)
Ack utfall 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022
2023 2024
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Nämndernas verksamhet 

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och 
verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt uppdrag. 
Mer information finns att tillgå i kommunstyrelsens och respektive nämnds yttrande till mål- och 
budget.  

Kommunstyrelsen 

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet 
med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna 
följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen 
ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 

 

 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

• Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och 
medarbetarskap. 

LIVSMILJÖ 

• Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika 
livsvillkor. 

• Vaxholm erbjuder en jämställd service. 

• Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

• Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Prioriteringar och utveckling mot målen 

Säkerhet 
Fokus inom säkerhetsområdet 2023 kommer fortsatt vara arbete med kommunens beredskap. Det 
innebär bl. a arbete med kontinuitetsplanering, trygghetspunkter och krigsplacering av personal. 
Med kontinuitetsplanering avses att skapa en planering för hur vi ska hålla igång verksamheten 
även under en kris. Arbetet med kontinuitetsplaner kommer mynna ut i strategiska 
implementationer för IT för att kunna säkerställa drift, backuper enligt verksamheternas krav. 

Med trygghetspunkter avses mötesplatser dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, 
som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott. Krigsplacering av personal kommer att 
genomföras 2022 och 2023. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på 
plats vid händelse av krigsfara och krig vilket vidare är en förutsättning för att säkerställa att 
kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och bidra till totalförsvaret.  

Kommunikation 
Formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen har de senaste åren stärkts i och 
med att sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte i KS och KF. 
Satsningen fortsätter 2023 och utökas även till att inkludera tydligare uppmärksamhet kring övriga 
nämnders ärenden och protokoll. Syftet är att i olika kanaler motarbeta desinformation och upplysa 
invånare om hur de kan hålla sig informerade för att kunna hämta korrekta fakta från Vaxholms 
stad i olika frågor. Under 2023 kommer även fokusgrupper genomföras med två målgrupper: 
seniorer och ungdomar. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera 
dagens innehåll i våra kommunikationskanaler och planlägga eventuella behov av förändringar som 
fokusgrupperna pekar på. 

Digital utveckling 

Under 2023 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering att intensifieras. 

För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer 

en samverkansmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten 

att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och 

nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads 

långsiktiga inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram. Funktion för digital signering ska 

också erbjudas alla förvaltningar. 

Renovering av kajen i stadskärnan 

Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar i projektet för renovering av kajerna, vilka 

sedan ligger till grund för renoveringsinsatserna kommande år. Projektet har dock tvingats avbryta 

upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen 

av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter 

renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, 

kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från 

Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs 

löpande. 
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God stadsmiljö trygghet 

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar 

med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga 

trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som 

inkluderar en förlängd cykelväg utmed Överbyvägen och förbättringar av Resarövägen med ny 

cirkulationsplats, busshållplatser och avlämningsfickor för elever till och från skolområdet. Därtill 

bygget av en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete 

Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på Rindövägen. 

Datadrivet utvecklingsverktyg för ökad psykisk hälsa 

Sedan flera år får kommunen stimulansmedel vilka syftar till att skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa. Vaxholms stad har upprättat en hållbar 

förvaltningsövergripande struktur för att identifiera, genomföra och följa upp insatser kopplat till 

medlen. Utvecklingsarbete framåt består i att samordna tillgängligdata, med fokus på barn och 

unga. För att möjliggöra detta är kommunen pilotkommun i projektet ”DiD-data i dialog” lett av 

Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med RISE – Sveriges forskningsinstitut och forskare vid Örebro 

universitet. Projektet ska utveckla ett datadrivet utvecklingsverktyg. Målet är att presentera en 

samlad bild av barn och ungas levnadsvillkor och levnadsförutsättningar samt tydliggöra 

kommunens förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt förebyggande och främjande arbete.  

Arbete för förbättrad vattenkvalitet 

Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram ska vara en grund för kommunens vattenplanering och 

åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet. Lokala åtgärdsprogram är antagna för tre 

vattenrecipienter och åtgärder ska genomföras. Kommunens blåplan ska följas upp. Påverkan på 

vattenkvaliteten från till exempel övergödning hanteras bäst i samverkan med grannkommuner och 

regionalt. Hållbarhetsenheten stöttar stadsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten i arbetet med 

att förbättra dagvattenkvalitén. 

Arbete för minskad klimatpåverkan 
Vaxholms stad är nu medlem i Klimatkommunerna. Det innebär att vi har tillgång till nätverk, 
kunskapsbank och verktyg för att arbeta med klimatfrågorna. För att nyttja fördelarna krävs ett 
aktivt deltagande, ansvaret ligger i huvudsak på Hållbarhetsenheten. Klimatpåverkan i kommunen 
som geografiskt område utgörs till stor del av personbilstransporter och privat konsumtion. 
Beteendepåverkande information och kampanjer är de verktyg som kan användas och utvecklas av 
Hållbarhetsenheten i samverkan med Kommunikationsenheten. Den klimatkartläggning som har 
tagits fram ska vara utgångspunkt för uppföljning av en minskad klimatpåverkan som en del av den 
hållbarhetsredovisning som Hållbarhetsenheten tar fram. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för stadens: 

• uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och 
vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare samt fritidshem 

• annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet 

• yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman 
för skolor och fritidshem 

• godkännande av enskild som huvudman för förskola 

• beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
eller fritidshem ska ha rätt till bidrag 

• tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan 
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag 

• elevhälsa 

• studie- och yrkesvägledning 

• aktivitetsansvar 

• uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen 

• skolbibliotek 

• anordnande av skolskjuts 

• interkommunala ersättningar 

• kulturskola 

• verksamhetsförlagd undervisning (VFU) 
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NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.  

• I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina 
förutsättningar och behov. 

• Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, 
erfarenhet och kompetens. 

LIVSMILJÖ 

• Alla barn, elever och vuxenstuderande får en likvärdig utbildning som bedrivs i 
hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. 

• Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Prioriteringar och utveckling 
 
Social, fysisk och tillgänglig lärmiljö 
För att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och 
de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och 
behov kommer utbildningsförvaltningen prioritera att alla utbildningsverksamheter har en socialt, 
fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Att utveckla verksamheternas tillgänglighet innebär att 
anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. 
Förväntad effekt av insatserna är att barnens och elevernas trygghet, nöjdhet, studiero och 
studieresultat påverkas positivt. Arbetet kommer att påbörjas genom en kartläggning av samtliga 
enheters och funktioners möjligheter till ledning och stöd i arbetet med ökad tillgänglighet. 
Kartläggningen kommer att mynna ut i handlingsplaner för samtliga verksamheter för vidare arbete 
under de kommande åren. 

Tillvarata digitaliseringens möjligheter 
Utbildningsverksamheterna i staden ska också erbjuda en utbildning som tar tillvara på 
digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos personal, barn och elever i 
syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Utbildningsförvaltningens beslutade 
digitaliseringsstrategi kommer att implementeras på samtliga nivåer inom förvaltningen. Ett arbete 
kommer också påbörjas för att förbereda genomförandet av digitala nationella prov 2024. 

Rättssäker offentlig förvaltning 
Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att bibehålla en rättssäker offentlig förvaltning 
genom fortsatta kompetensutvecklingsinsatser, en vidareutveckling av tillsynsprocessen, en fortsatt 
effektivisering av huvudmannens systematiska uppföljning och ett säkerställande av en 
kvalitetssäkrad ärendeberedning till nämnd. 

Implementera kompetensförsörjningsplan 
I Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska alla medarbetare ha rätt utbildning, erfarenhet och 
kompetens. För att ha fortsatt motiverade och engagerade medarbetare och chefer kommer 
förvaltningen under 2023 fortsätta implementeringen av den beslutade 
kompetensförsörjningsplanen. Därutöver kommer en satsning genomföras för att utveckla varje 
medarbetares självledarskap i effektiva team. 

Likvärdig utbildning i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer 
En ökad satsning ska genomföras för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska fortsätta få en 
likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. Arbetet med 
tillgängliga lärmiljöer syftar också till en ökad måluppfyllelse inom trygghet och studiero. En 
övergripande riktlinje för trygghetsarbetet kommer att arbetas fram och implementeras under 
läsåret 2022/2023. 

Minska klimatpåverkan 
Utbildningsverksamheterna ska, även under 2023, bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. Alla barn och elever i Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska 
ges förutsättningar att medverka till en hållbar framtid. Fortbildningsinsatser inom området 
klimatpåverkan och hållbar utveckling kommer att genomföras. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

• underhåll av stadens: 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 

• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 

• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 
dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 

• barn- och ungdomsverksamhet 

• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 

• biblioteket som kulturellt rum 

• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 

• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
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• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen) 

 

Prioriteringar och utveckling 
 
Lättöppet timme på biblioteket 
Biblioteket satsar på en lättöppet timme på torsdagar. Det innebär att skolor kan boka in sig för 
besök innan biblioteket öppnar. Det kommer utvärderas och från vintern utökas det med förskolor 
om det faller väl ut.  

Digitalhjälpen 
Det finns nu möjlighet att sitta i studierummet och använda sig av Digitalhjälpen, framtagen av PTS, 
Post- och telestyrelsen, för att lära sig mer om digitala tjänster. Materialet finns på flera språk. IT-
handledning kan även bokas hos en bibliotekarie för att till exempel få hjälp med att skapa en e-
postadress, komma igång med Facebook eller Instagram. Ett visst samarbete med 
socialförvaltningen har inletts med fokus på äldre och digitalisering. Utvärdering och utveckling sker 
under 2023. 

Kulturarrangemang och evenemang 
Kulturen fortsätter med att planera och genomföra arrangemang och evenemang. Kulturnatten, 
kulturbidrag och -stipendier fortsätter vara viktiga delar i verksamheten. Ambitionen är att också ha 
utrymme för att testa nya kulturyttringar, men för att kunna utöka verksamheten krävs mer medel. 

Omvärldsfaktorer påverkar kostnader  
Genomgående för hela verksamheten på tekniska enheten är att inflationen och andra 
omvärldsfaktorer påverkar kostnaderna. Det som i första hand berörs är energisektorn, prisökningar 
i avtal inom anläggning och drift samt materialkostnader. Kostnadsökningarna bedöms inte vara 
snabbt övergående. 

På energisektorn får prisökningarna i första hand genomslag på fastighetssidan. I längden måste 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

• Lokalerna har god fysisk miljö och service 

LIVSMILJÖ 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Vaxholm stad främjar idrottsaktiviteter för alla 

• Kommunen ska främja hushållningen med energi 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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dessa ökade kostnader tas ut genom hyra och kräver ett aktivt omförhandlande av avtal. Stadens 
fastprisavtal på elförbrukning sträcker sig till 2024 och ny upphandling kommer påbörjas 2023. 

Nya avtal är upphandlade med fast prisökning istället för index medan äldre avtal med index som 
ökat snabbare än KPI får stora negativa genomslag. I praktiken innebär detta en kvalitetssänkning 
till samma pris. 

Materialkostnaderna får i första hand genomslag på investeringar och eftersom 
investeringsbudgeten inte räknas upp med index innebär det i praktiken en långsammare 
underhållstakt. 

Upphandling 
Tekniska enheten arbetar med upphandling av drift och skötsel inom utomhusmiljö och 
idrottsverksamhet. Området är verksamhetens största avtalsområde och nuvarande avtal går ut i 
oktober 2023. Hela enheten deltar i upphandlingen och samtliga verksamhetsansvariga har egna 
områden att ansvara för. Expertis har även hämtats in utifrån i form av projektledning och 
avtalsgranskning. En tydlig plan för uppföljning som tar stöd från planen för uppföljning av privata 
utförare kommer tas fram. 

Intäkter 
Tekniska enheten arbetar med flertalet omförhandlingar av lokalhyresavtal och arrendeavtal. 
Flertalet avtal gäller dock ideella föreningar där processen kostar mer än vad den ger intäkter. 
Ett mer aktivt arbete med att differentiera taxor samt uppföljning och tillsyn av området har visat 
kunna ge intäktsökningar. Enheten arbetar inom flertalet områden där det går att söka statliga 
bidrag för att finansiera projekt. Exempel på detta är statliga medfinansiering för 
infrastrukturåtgärder samt åtgärder inom så kallade gröna investeringar. Arbetet är tidskrävande 
men kan ge en stor ekonomisk positiv effekt. För att möjliggöra detta krävs kompentent 
projektledning och väl förberedda underlag. 

Underhållsplan 
Underhållsplanen uppdateras årligen och ger en helhetsbild av stadens allmänna anläggningars 
skick. Inventeringsarbetet ligger i fas med underhållsplanen medan en del åtgärder har behövts 
skjutas på framtiden av ekonomiska skäl. Inom anläggningsområdena gator och vägar samt 
fastigheter ligger enheten bra till med både inventering, åtgärdsplaner och kostnadsbedömningar. 
Inom övriga områden pågår besiktningar och kostnadsberäkningar. Det anläggningsområde som har 
störst risk ur ett ekonomiskt perspektiv är broar. Åtgärder relaterat till underhållsbehovet är inte 
ännu fullt ut kostnadsberäknade och därmed ej heller finansierade i investeringsbudget. Ett väl 
genomfört underhållsarbete leder till lägre drift och skötselkostnader men kräver även en 
förankring i nyttjandet. För att prioritera vilka åtgärder som skall utföras krävs en helhetsbild och 
förankring i långsiktiga planer. 

Energi 
För att minska energiuttaget krävs både investeringsåtgärder, driftåtgärder samt ändrat beteende. 
Kommunens miljöstrateg är ett bra bollplank och stöd och stadens energiplan är ett bra 
styrdokument som nyttjas vid planering av åtgärder både inom investeringsåtgärder och 
driftåtgärder. En uppkoppling av stadens anläggningar till ett infrastrukturnät planeras och kommer 
öka möjligheterna till styrning i driften. Sedan avtal slöts som ger tillgång till tomrör längst hela 
Vaxöns stomnät är detta möjligt. Beteendeförändringar kring nyttjande av energi tas i dialog med 
verksamheter i den mån de nyttjar stadens lokaler. 
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Livsmiljö 
De åtgärder som leder till ökad livsmiljö inom tekniska enhetens ansvarsområde går ofta hand i 
hand med åtgärder som leder till ökad kvalitet och ekonomisk effektivitet. 

Väl genomförda underhållsåtgärder inom offentliga anläggningar leder exempelvis till lägre 
driftkostnader men uppskattas också av allmänheten. Att vistas i välskötta miljöer har visats minska 
förstörelse och nedskräpning. 

Att säkerställa genomtänkt dagvattenhantering inom öppna dagvattenlösningar minskar behovet av 
dagvattenledningar. Det förlänger även gatubeläggningens livslängd då det inte sker inträngningar 
eller står vatten på asfalten. Dessutom ger det en bättre rening av dagvatten genom infiltration 
istället för att rinna rakt ut i havet. 

Ekonomi 
På lång sikt finns stora utmaningar men också stora möjligheter att till kostnadseffektiviseringar. 
Generellt har enheten som prognos att kunna bibehålla samma kvalitet till samma kostnad i driften 
under 2023 givet att underhållsåtgärder kan utföras när de behövs. Den större utmaningen är att 
rymma nödvändiga underhållsinvesteringar inom befintlig ram. Det är av stor vikt att majoriteten av 
enhetens investeringsutrymme går till att arbeta ner befintlig underhållsskuld. 
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Socialnämnden 

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar svara för stadens uppgifter avseende: 

• socialtjänstlagen 

• lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

• lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

• hälso- och sjukvårdslagen 

• lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

• lagen om riksfärdtjänst 

• lagen om färdtjänst 

• 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter 

• flyktingar och asylsökande 

• övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd 

 

 
 

Prioriteringar och utveckling 
 

Införa välfärdsteknik 
Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka 
brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna ryms inom 
budget samt genom kommande statsbidrag och förväntas leda till effektivare arbetssätt och 
minskade resekostnader. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens 
verksamheter. 

LIVSMILJÖ 

• God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

• Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Säker digital kommunikation 
Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter, externa utförare samt 
medborgare behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information 
på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ 
för implementering under 2023. 

För en effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som underlättar det 
dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt i våra 
verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på funktionalitet och design. Kontinuerliga 
uppgraderingar krävs bland annat för att säkerställa dataskydd och för att kunna erbjuda digitala 
medborgartjänster. 

Kompetensförsörjning 
Utifrån de utmaningar som identifierats i kompetensförsörjningsplanen kommer socialförvaltningen 
behöva utveckla sitt arbete med att kunna bibehålla personal/kompetens samt vid nyrekrytering då 
personalsituationen är av yttersta vikt för att kunna leverera kvalitet till våra medborgare. 

Implementering och utbildning av verksamhetssystem 
Under 2023 kommer regionen att byta ut sitt verksamhetssystem som används för överlämning 
gällande patienter som skrivs ut från slutenvård. Kommunerna ansvarar själva för implementering 
och utbildning av medarbetare, vilket kommer ske kontinuerligt under införandet. 
Utskrivningsprocessen kommer även att inkludera särskilt boende, individ- och familjeomsorgen 
samt HSL-organisationen i våra LSS-verksamheter. Utifrån bestämmelserna om LUS (avtal om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) kommer förvaltningen fortsatta sitt 
arbete med att försöka nå antalet fristdagar i enlighet med den överenskomna 
genomsnittsberäkningsmodellen (i dagsläget 1,3 dygn). 

Arbetet med digital inkludering (främst med fokus på seniorer) fortsätter med ett flertal aktiviteter 
som både berör medborgare och personal i syfte att öka den digitala kompetensen. 

God och nära vård 
Omställningen till god och nära vård är ett omfattande arbete som behöver få ta tid och ske 
succesivt, arbetet kräver ett gott samarbete mellan myndighet, kommun och region. 
Socialförvaltningens fokus ligger på att tillsammans med regionen upprätta gemensamma målbilder 
och en strukturerad samverkan för att driva omställningen med utgångspunkt i lokala 
förutsättningar och behov. Samverkan vid hemgång från sjukhus/korttidsvistelse kommer vara ett 
fokusområde under 2023 men även satsningar inom kompetensutveckling hos vårdens 
medarbetare för att skapa bättre förutsättningar att kunna möta den ökade vårdnivån. 

Avdelningen för myndighetsutövning 
Uppföljning av tidigare omorganisation har genomförts. Utifrån uppföljningen har åtgärder vidtagits 
för att arbeta vidare med att stärka upp enheterna. Detta genom att arbeta med 
kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och processtyrning. Under hösten 2022 påbörjas 
utbildning i handläggning/dokumentation, ATV samt MI. Dessa utbildningar kommer att fortsätta 
under 2023. 

Ekonomiskt bistånd 
Under 2023 förväntas en lågkonjunktur vilken kan innebära öka kostnader avseende ekonomiskt 
bistånd och stöd till arbetssökande. 
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Nyanlända 
Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer mottagandet att uppfyllas 
för 2023. Mottagandet av nyanlända 2023 är 20 personer. Vi kan se en utmaning med 
bostadslösningar om stora familjer hänvisas till Vaxholm eftersom tillgången på större lägenheter är 
begränsad. En flyktingsamordnare projektanställdes under 2022. Flyktingsamordnaren har 
samordnat kontakt med frivilligorganisationer samt varit stöd till nyanlända i integration och 
bostadssökande. Projektanställningen finansieras inom ram. Ett flertal personer har fått egen 
bostad med stöd från flyktingsamordnaren. En förlängning av projektanställningen under 2023 
bedöms som nödvändigt. 

En översyn av bostadsbeståndet har genomförts för att få en effektiv hantering utifrån prognos av 
nyanlända. 

Ukraina 
Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till Sverige. 
Migrationsverket/Länsstyrelsen har tagit fram fördelningstal både på länsnivå och kommunnivå. 
Kommuntalet för Vaxholm blev 44 personer. Vid utgången av augusti månad har 7 personer 
anvisats till Vaxholm stad. Myndighetsenheten har arbetat intensivt med planeringen för 
mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planeringen kräver mycket samarbete 
med andra berörda förvaltningar. Ovisshet råder gällande rätten för fortsatt vistelse i kommunen 
för dessa personer efter mars 2023. Frågetecken finns också om det under 2023 kommer nya 
fördelningar av kommuntal. 

Ensamkommande barn 
Under 2022 har Vaxholm tagit emot ett ensamkommande barn. För 2023 finns ännu inga uppgifter 
från Migrationsverket. Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen 
p.g.a rådande brist på familjehem. Vid placering i annan kommun görs en överenskommelse med 
den kommun placeringen sker i. 

Internhyresmodellen 
En modell för internhyressättning har beslutats och kommer att gälla från 2023. Modellen innebär 
att kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över till socialnämnden, tex 
modulbyggnadskostnader. Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder. 

En reglering av tilldelade rammedel kommer att genomföras mellan Socialförvaltningen och 
Fastighetsenheten/ Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Avdelningen för utförande 

Mobil dokumentation 
Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt få aktuell och 
nödvändig information om brukare, dennes insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans 
med individen via surfplatta. Arbetet fortgår med att inkludera fler verksamheter samt 
vidareutveckla arbetssättet. 

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet 
kommer att fortgå under 2023, då det till stor del avstannat p.g.a åren med coronapandemi. 

En hemtjänstanalys har genomförts utifrån att övertalighet av hemtjänstpersonal finns på 
eftermiddagarna. Arbetet med detta fortsätter för att hitta lösningar för övertaligheten och en 
översyn av vilka arbetsuppgifter som kan läggas på hemtjänstpersonalen under eftermiddagstid. 
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Syfte är att uppnå fler heltidstjänster. 

Efter en utvärdering tillsattes en seniorstödjare på Kanonen genom en projektanställning. Inom ram 
för statsbidrag har servicegraden på Kanonen utökats utifrån efterfrågade tjänster som tidigare 
utfördes av frivilligsamordnaren. Projektanställningen som seniorstödjare kommer att fortsätta 
under 2023. 

Ytterligare satsningar inom ramen för statsbidrag under 2023 är bland annat inköp av: 

• Hjälpmedel inom demensvård 

• Medicinsk utrustning 

• Utbildningsinsatser 

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden. 

Vaxholms äldreboende 
En revisonsgranskning av socialnämndens uppföljning av avtal avseende särskilt boende genomförs 
under hösten 2022. Förslag på åtgärder kommer att hanteras under 2023.  
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Stadsbyggnadsnämnden 

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:  

• myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet  

• mätnings- och karteringsverksamhet  

• strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn  

• myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister  

• myndighetsuppgifter enligt  
o anläggningslagen 
o ledningsrättslagen  
o fastighetsbildningslagen  

• namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser 

• fastställelse av belägenhetsadresser samt  

• tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 
Prioriteringar och utveckling 
 

Hantering av ärendebalans 
Verksamhetens övergripande utmaning är att komma till rätta med den ärendeskuld som byggts 
upp över tid och som ökat snabbare under det senaste året, samtidigt som resurser behöver läggas 
på vidareutveckling av verksamheten. För bygglovsverksamheten innebär de långa väntetiderna på 
handläggning stora kostnader till följd av lagstadgade avgiftsreduktioner. 

Den föreslagna ramen för 2023 och framåt innebär svårigheter även kommande år och innebär en 
begränsad kapacitet att hantera den ärendeskuld som finns inom bygg, strand och tillsyn, på ett sätt 
som lever upp till rimliga förväntningar från fastighetsägare och lovsökande samt följer lagens krav. 

Den 8 september 2022 går ett ärende upp till kommunstyrelsen för beslut om en handlingsplan för 
att kunna hantera ovanstående problem. Förslaget innehåller också resursförstärkningar i form av 
fler handläggartjänster samt konsultkostnader som ska användas till att beta av ärendeskulden. Om 
dessa förslag beslutas finns bättre förutsättningar att över tid nå önskade ärendebalanser. 

 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Den föreslagna handlingsplanen tar i huvudsak upp åtgärder som rör sig om verksamhetsutveckling 
inom befintliga ramar och rör arbetsledning, flexiblare fördelning av ärenden, förbättrade verktyg 
och lärande av andra framgångsrika kommuner. 

Kommunstyrelsen har också givit förvaltningen i uppdrag att dels ta fram ovan nämnda 
handlingsplan samt även kontakta andra kommuner för att sondera om intresse finns för ett 
närmare samarbete inom bygglov och tillsyn. Sådana kontakter är initierade och intresse finns, och 
fördjupande arbete är under uppstart. 
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Verksamhet 2022 Förändring 2023

Förskola 1-2 147 612 4,00% 153 517

Förskola 3-5 129 077 0,00% 129 077

Ped omsorg 1-2 119 031 2,00% 121 412

Ped omsorg 3-5 106 416 2,00% 108 544

F 72 102 2,50% 73 905

1-5 79 914 2,50% 81 912

6-9 91 639 5,00% 96 221

Särskola 1-5 350 547 2,50% 359 310

Särskola 6-9 378 101 2,50% 387 553

Fritids integrerad särskola 100 000 2,50% 102 500

Fritids 40 407 4,00% 42 024

Klubb 18 551 30,00% 24 116

Grundsärskoleelever som läser på grundsärskola erhåller Täby kommuns grundsärskolepeng 

i enlighet med Vaxholms stads avtal med Täby
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av 
allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för 
utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i 
digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande 
den för kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 
sammanställning och bifogande av filer 
till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 
Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 
Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 
till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 
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Överföring av fotografisk bild till 
DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
 

 

2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska 
kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även 
ut vid avslag. 

 
Avgifter 
 

Klass Komplexitet Avgift 
1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 
bedöma vilken klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 
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Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en 
mycket komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat 

planförfarande 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

2.3 Tidsersättning för exploateringsenhetens verksamhet  
Avgiften gäller exploateringsenhetens arbete i samband med fastighetsrättsliga frågor och 
avtalslösningar. Framför allt avses här exploateringsfrågor i samband med framtagandet och 
genomförandet av detaljplaner. Ingående arbeten är projektledning, avtalsframställning och 
avtalsuppföljning, administration samt fakturahantering. 

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

  Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

Kostnader som uppstår i samband med framtagandet av detaljplaner, faktureras genom planenheten 
och i enlighet med deras taxa för detaljplaneframställan. 
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3 Barn- och utbildningsnämnden 
 
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. 
Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det 
innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 
 
Allmän förskola 
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för 
de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker 
med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 
timmar per vecka. 
 

Taxekategori Avgift per månad 
Förvärvsarbete/studier/asylsökande   
Barn upp till 3 år  

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 årp 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka inkl. lov  
eller 25 tim/vecka exkl. lov  
Barn upp till 3 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Föräldraledig/arbetssökande  
25 tim/vecka exkl. lov  
Barn 3 – 5 år  

Enligt index  
 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 
Barn 3 – 5 år 

25% av index för barn 3-5 
år/vecka 
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Antal placeringar Avgift per månad 
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
 
3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 
 
 
3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 
 

Antal platser Avgift per månad 
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering: 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
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3.4 Kulturskolan 
 

Aktivitet Avgift per termin 
Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
 

1 300 kr  
1 950 kr   
600 kr 
800 kr 

 
Instrumenthyra 
 

  400 kr 

Drama (lektion 60 minuter) 
Drama (lektion 90 minuter) 
Konst (lektion 60 minuter) 
Konst (lektion 90 minuter) 
 

900 kr 
1 350 kr 
900 kr 

1 350kr 
 

 
Avgift vid uppträdande  
Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 
 
3.5 Studiebesök 
 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med rektor eller kostchef. I avgiften 
ingår fika. 
 

Aktivitet Avgift 
Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 

 
3.6 Särskilt anordnad prövning i grundskolan 
Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift om 500kr av den som vill gå igenom särskilt 
anordnad prövning i grundskolan enligt Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. Avgiften tillfaller huvudmannen. 
 
3.7 Avgifter fristående förskolor eller fritidshem enligt 2 kapitlet skollagen 
Ansökan om godkännande som huvudman för en förskola eller fritidshem - 35 000 kr 
Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig förskola eller fritidshem  - 25 000 kr 
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4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 
4.1 Parkering 
 
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 
Inklusive moms 
 
Zon 
kod 

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa 
 
 

1595 2 timmar: 
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 
- Rådhusgatan 
- Repslagaregatan 
- Rådhustorget 
- Torggatan, östra delen 
- Söderhamnsplan, parkeringsyta 
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

31 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1596 4 timmar: 
- Kapellgatan 
- Fiskaregatan 
- Cronhamnsplan 
- Strandgatan, norra delen 
- Lägergatan 
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 

1 maj – 31 augusti: 
 

31 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1599 2 timmar: 
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 
 

31 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 
1597 5 dygn: 

- Roddaregatan östra delen 
- Hamngatan 52, vid Storstugan 

Året runt: 
 

31 kr/tim 
 529 kr för en dygnsbiljett 

 
 

1606      Höst, vinter, vår (kväll och helg) 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/9 - 30/4 
             Avgiftsfritt  
   Parkeringsförbud tisdagar  

00–08  
 
 

1606 Sommar, 5 dygn 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/5 – 31/8  
21 kr/tim 

317 kr för en dygnsbiljett 
 

1598 30 dygn: 
- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 
 

105 kr/dygn de första 10 
dygnen, 

därefter avgiftsfritt 
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Drivmedelsladdning eltaxa 
 
Zon 
kod 

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön  

Taxa 
 
 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 
- Västerhamnsplan 
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 
 

26 kr/timme 
 
 

 
 
 
Boendeparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller 
är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.  
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars 
begränsning eller med längre tillåten tid. 
 
Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.  
 

Helår 2645 kr  
1 maj – 31 augusti  476 kr per månad 
1 september – 30 april  158 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 634 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Nyttoparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 
förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-
vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.  
 
Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adress-
punkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 
och/eller sophantering i egen regi 
 
Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 
skall taxan erläggas. 
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 
längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre 
än två timmar. 
 

Helår                 4232 kr 
1 maj – 31 augusti                 740 kr/månad 
1 september – 30 april 211kr/månad 
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Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlo-
rat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Felparkering 
Exklusive moms 
 

Felparkering, grov förseelse 952kr  
Felparkering 740kr  

 
 
4.2 Hyra av lokaler  
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 

Rådhuset mötesrum Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Sessionssalen, 20 personer 433kr 201kr 
Nämndrummet, 10 personer 201kr 111kr 
Västra gavelrummet, 14 personer 201kr 111kr 
Administrationsavgift, debiteras 
som en engångskostnad vid varje 
bokning 

529kr 529kr 

 
I hyran ingår: 

• Projektor 
• Wi-Fi 

 

Matsalen i Kronängsskolan 
300 personer 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 486 kr/h 296 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt 

380 kr/h 380 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och sönda-
gar, obligatoriskt 

634 kr/h 634 kr/h 

Städavgift, engångskostnad 423 kr 423 kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

529 kr 529 kr 

 
• Lokalvärd är obligatorisk  
• Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 
Aulan i Kronängsskolan 
330 sittplatser 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1375 kr/h 613 kr/h 
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Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obli-
gatoriskt 

380 kr/h 380 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, 
obligatoriskt 

634 kr/h 634 kr/h 

Städavgift, obligatorisk engångskostnad 846 kr  
 

 846 kr  
 

Administrationsavgift, debiteras som en 
engångskostnad vid varje bokning 

529 kr 529 kr 

 
• Lokalvärd är obligatorisk  
• Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
• Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 
Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-
ligt självkostnadsprincip.  
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4.3 Hamnverksamhet  
 

Båtplats i kommunal småbåtshamn, 
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Nyregistreringsavgift, båtplatskö 529 kr 
Årsavgift, båtplatskö 317 kr 
Grund plats 1489 kr 
Normal plats 2119 kr 
Fullgod plats 3091 kr 
Företagsplatser, Estlandsvägen 4132 kr 

 
Företagsplats i Gästhamnen Taxa 
Företag som abonnerar båtplats 4132kr/år 

 
Kajplats i handelshamn Taxa  
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 3480 kr/månad 
Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och 
upptar mer än 4 meter 

6960 kr/månad 

Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till en-
ligt fastställd turlista/loggbok 

59/studs 

 
Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 
skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 
 
Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 
 
Drivmedelsanläggningar 
 
Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 
avtal. 
 
Gästhamnar 
 
Tillfällig angöring 
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  
 
Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  
 
I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 
 
 
4.4 Upplåtelse av allmän platsmark  
Exklusive moms 
 
Avgift ska betalas för den period som upplåtelsen avser även om ytan inte tas i anspråk.  
 
Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 
2 x 3 meter. 
 
Taxa 1 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
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Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 
 

Torghandel/Tillfällig 
försäljning 

Taxa 1 Taxa 2 Förtydligande 

Per plats och dag 370 kr 0 kr Vid tillfällig försäljning som ej sker vid 
torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska större 
plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för 
"Utökad plats", applicerat för yta översti-
gande 10 kvm. Tillfällig försäljning inklu-
derar evenemang med försäljningssyfte. 

Per plats och vecka 1587 kr 0 kr  
Per plats och månad 3491 kr Ej bok-

ningsbart 
 

Utökad plats Ordinarie 
taxa 

+ 211 
kr/kvm 

 200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 kvm 
för tillfällig försäljning.  

 
 
Försäljningskiosker och foodtrucks 
 
Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 
beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker. 
 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per dag 317 kr Lägsta avgift som tas ut är 634 kr.  

El ingår ej. 
Per vecka 1375 El ingår ej. 
Per månad 2856 kr El ingår ej. 
Per säsong 10 580 kr 1 april-30 september. El ingår ej. 
Kiosk överstigande 
10 kvm 

Ordinarie taxa 
+ 317 kr/kvm 

 317 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm. 

 
Uteserveringar 
 
Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 
av redan befintlig verksamhet. 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per kvm och månad 179 

kr 
 

Per kvm och säsong 163 kr 1 april-30 september. Priset är satt per månad. 
Per kvm och säsong 137 kr 1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad. 

 
Skyltvaror och liknande utanför butik 
 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Skyltvaror utanför butik 116 kr/kvm/månad Direkt försäljning får inte bedrivas på 

ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska 
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vara i direkt anslutning till butik. Katego-
rin inkluderar demonstrationsobjekt, 
klädställningar etc. 

Övriga anordningar  116 kr/kvm/månad Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, 
kundkorgar, skyltar etc. 

 
 
Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera 
 
Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori. 
 
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Byggetablering månad 79 kr/kvm* 

52 kr/kvm 
 
Definieras som ett inhägnat ar-
betsområde. Ställs nedan defi-
nierade föremål inom området, 
så tas ingen avgift ut från 
dem. Priset gäller per upplå-
telse. Lägsta avgift 634 kr. 

Skylift, byggkran, saxlift, 
motorredskap, mobilkran 
eller liknande 

370 kr/dygn 
1587 kr/vecka  

 

Fristående container, bo-
dar, upplagsyta eller lik-
nande 

 105 kr/dygn 423 kr/vecka   

Byggsäck dygn 52 kr/säck  

Byggskylt månad 63 kr/kvm  

Byggnadsställning månad 52 kr/kvm Lägsta avgift som tas ut är 634 
kr. Byggställningen ska om 
möjlighet finns, se till att gå-
ende ges en bredd på minst 
1.5 m på gångbanan, under el-
ler vid sidan av byggställ-
ningen 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 
 
 
4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.  
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
Taxa 3 
Tidsbokningar för privatpersoner. 
 
 

Gymnastiksalar och 
Sporthallar 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 3 
Timpris 

Sporthallen, Campus 634 kr 126 kr 476 kr 
Bollhallen, Campus 634 kr 126 kr 476 kr 
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Vaxö gymnastiksal 317 kr 84 kr 227 kr 
Resarö gymnastiksal 317 kr 84 kr 227 kr 
Rindö sporthall 370 kr 105 kr 253 kr 
Rindö spegelsal 317 kr 84 kr 227 kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Spegelsalen, mötesrum 317 kr 105 kr 
Föreningens tvättstuga - - 

 
Ishall 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1587 kr 105 kr 
 

Fotbollsplan Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1587kr 169 kr 
 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 
kräver övernattning regleras genom avtal. 
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4.6 Stadsbiblioteket 
 
Momsfritt om inte annat anges. 
 
Förseningsavgifter 
 
Per medium och påbörjad vecka 10 kr 
Korttidslån 5 kr per dag 
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 
Förkomna medier 
 
Barnmedier 150 kr per styck 
Vuxenmedier 250 kr per styck 

 
För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-
pris. 
 
Kopior 
 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 
A4 färg, per sida 5 kr 
A3 svart/vit, per sida 4 kr 
A3 färg, per sida 10 kr 

 
För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 
 
 
Övriga avgifter 
 

Fjärrlån 40kr 
Nytt bibliotekskort 10 kr 

 
4.7 Övrigt 
 
Lotteritillstånd 
 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 
< 1 000 kr 52 kr 
1 001 – 5 000 kr 105 kr 
5 001 – 15 000 kr 211 kr 
> 15 001 kr 529 kr 

 
Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  
 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

 
4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats) 
 
Schakt Taxa 
Ansökan om Schakttillstånd 2 116 kr 
Första veckan öppen schakt - 
Påföljande veckor i ansökan 1 058kr 
Försening utan förlängning 3 174 kr 
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Förlängning av schakttillstånd 2 116 kr 

  
 
TA-plan Taxa 
Ansökan om TA-plan 1 269 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 3 174 kr 

 
 
Vite schakt Taxa 
Olovlig schakt 6 348 kr / vecka 

 
 
Vite TA-plan Taxa 
Godkänd TA-plan saknas 5 290 kr / tillfälle 
Vägmärke saknas 529 kr / styck per dygn 
Enkel avstängning saknas 529 kr / meter per dygn 
Tung avstängning saknas 1 587 kr / meter per dygn 
Obehörig personal i arbetsområdet 2 645 kr / person och tillfälle 
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5. Socialnämnden   

 
Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 
 
Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan  
för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 52 500 kr för 2023. Från och med den 1 januari 
2023 är den högsta avgiften 2359 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa. 
 
Minimibeloppet 
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.  
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader 
(minimibelopp) och boendekostnad.  
 

Minibelopp för 2023 Belopp per månad 
Minimibelopp för ensamstående. 6144 
Minimibelopp per person för makar  
och sammanboende. 

5116 

Minimibelopp yngre med familjebild-
ning, efter individuell prövning. 

+ 10 % 

 
5.1 Äldreomsorg 
 
Hemtjänst 
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadni-
vån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp. 
 

Typ av insats/nivå Högsta möjliga egenavgift per må-
nad per enskild insats, kr 

1 serviceinsats per månad 472 
2 serviceinsatser per månad 944 
3 serviceinsatser per månad 1415 
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1180 
Omsorg över 7 gånger per vecka 1769 
Installationsavgift larm: Ingår i max-
taxa. 

472 

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 
Ej återlämnad larmknapp 1300 
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Särskilt boende 

Typ av insats Avgift per månad, kr 
Heldygnsomsorg per månad 2359 
Måltider, ingår ej i maxtaxa 3960 (132/dygn) 

 
I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår 
inte. Hyreskostnad regleras separat.  
 
Tillfälligt boende 
 

Typ av insats Avgift per dygn, kr 
Omvårdnadsavgift 2359 
Måltider per dag (samma dygnstaxa 
som särskilt boende), Avser hel-
dygnsomsorg utom missbruk, be-
handling på HVB-hem 

132/dygn 

 
Övriga insatser 
 

Typ av insats Avgift per månad/gång kr 
Matlådor, leverans ingår. Ingår ej i 
maxtaxa. 

46 

Dagverksamhet mat, ingår ej i max-
taxa 

Frukost: 26 
Huvudmål: se matlådor 

Fika: 13 
Dagverksamhet: Omsorgsdel 43 
Trygghetstelefon, inledd månad 236 
Turbundna resor, motsvararande SL´s 
månadskort. Ingår i maxtaxa.  

43/dag 

 
 
5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Vistelseform Avgift/ månad/gång kr Matkostnader 
Korttidsvistelse, barn och ungdom 
under 18 år. 

66/dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 132/dygn 
Fritidsvistelse för barn och ungdom  
över 12 år. 

7/dag 
140/ månad 

LSS-boende 9.8 för barn under 18 år, 
i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd 
per förälder 

LSS-boende 9.8 för barn under som 
uppbär aktivitetsersättning/ inkomst 
i förekommande fall även logi. 

Självkostnadspris för måltider samt bo-
endekostnad 
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5.3 Familjerådgivning 
 

Typ av insats Avgift 
Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 

 
5.4 HVB hem för vård och boende 
 

Typ av insats Avgift 
Egenavgiften för vård och behand-
ling avser endast vuxna missbrukare. 
(HVB)  

80 kr/dygn 
 

Stöd och omvårdnadsboende, vuxna 
(SoL, LVM) 

200 kr Per dygn 
 

Måltider: 
Omvårdnadsavgift : 

Se måltidskostnad särskilda boenden  
Se omvårdnadsavgift  

 
Bostadshyra hos vårdgivare: I första hand 
ska den enskilde ha ett eget hyresavtal 
med vårdgivaren. I de fall den externa 
vårdgivaren inte tar ut någon hyra från 
den enskilde tar kommunen ut en så kal-
lad boendeavgift.  

Avgift uppgår till en tolftedel av 55,39 % 
av prisbasbeloppet eller 2423 kr per må-

nad. 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd 
per förälder 

 
Övrigt  

Den som beviljats matdistribution eller har hel-
dygnsomsorg med måltider kan ansökan om 
jämkning av matavgift.   

För att beviljas matjämkning erfordras: 
- Att den enskilde bedöms ha rätt till försörj-

ningsstöd 
- att bostadstillägg (BTP) är ansökt och beviljats, 
- att den sökande inte har några tillgångar översti-

gande två prisbasbelopp.  
 

 

283



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

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

Org. nr: 212000–2908 
Plusgiro: 5302–9435 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Taxa 2023 
Stadsbyggnadsnämndens verksamhet 

  

   
 
 

Faktor G  
G = 64 kr gällande tabell P24  
 
Timtaxa  
Tabeller B1-19 och S20 = 1 530 kr   
Tabell K21-23 = 1 250 kr 
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6. Stadsbyggnadsnämnden 

6.1 Bestämmelser  
 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 
MB. 

 

Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för 

 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§ PBL, och 
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när 

 
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 

anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 § PBL), 
och 

2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt 12 kap. 8 § PBL utgår avgift enligt taxa för 

• Lägeskontroll 
• Utstakning 
• Gränsutvisning 
• Upprättande av nybyggnadskartor 
• Nyttjande av kommunens kartmaterial 
• Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Enligt 27 kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser. 
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Allmänna bestämmelser 
Beräkning av avgift 

 
Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan. 

 
Avgiftsbestämning taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten då ansökan/anmälan inkommit, om särskilt beslut 
inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får 
stadsbyggnadsnämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsnämnden om skälig 
avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidsersättning som grund. 
 
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat angetts. 

 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75%. 
 
Reducerad avgift vid för lång handläggningstid 
Om en tidsfrist enligt 9 kap. 1 st. PBL överskrids ska avgiften reduceras med en femtedel för varje 
påbörjad vecka. Endast vissa delar av avgiften reduceras (12 kap. 8a § PBL). 
I bilaga Tidsuppskattning till taxa 2023 är de delar som kan komma att reduceras markerade i 
grått. 

 
Planavgift 
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse. 

 
Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt plan- och bygglagen (PBL). Planavgiften 
räknas ut per bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera 
åtgärder ihop vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn 
(PLF) 

 
Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.  

 
Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats i strid med gällande plan enligt 9 kap. 30 § 2 st. 
PBL, eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 

 
Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, 12 kap. 9 § PBL. 

 
Kommunen kan i stället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 
i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 
planen. 

 
Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 
avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet. 
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Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24. 
 

Areabestämning 
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av areor görs enligt 
avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders 
totala BTA och OPA. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad timme, dock med minst två timmar. 

 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1 530 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 
och 1 250 kronor (exklusive moms) för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 64 kronor.  
För arbeten med kartor och mätarbeten tillkommer 25% lagstadgad moms. Detta innebär att 
debitering för kartor och mätarbeten ska redovisas inklusive moms och timdebiteringen därmed 
är 1 563 kronor (inklusive moms). 

 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell. 

 
Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 
skälig avgift grundad på tidsersättning. 

 
Höjning eller sänkning av avgift 
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 
äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

 
Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 
faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser  

 
Avgift får även tas ut i förskott. 

 
Vad som ingår I avgiften 
I avgiften ingår alla moment för hanteringen av ärendet, från ansökan till avslut av ärende och 
upprättande av arkivhandlingar. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett 
platsbesök och ett slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan 
debiteras extra, liksom till exempel beslut om byte av kvalitetsansvarig (KA) och andra extra 
åtgärder under byggskedet. Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett 
ärende. Därmed tas avgiften för genomförandeskedet i ett bygglovsärende ut i förskott. 
Bygglovsavgiften är ca 50% av den totala avgiften men varierar beroende på ärendetyp och räknas 
fram med hjälp av de tidsuppskattningar för de olika ärendetyperna som utgör en bilaga till taxan 
(Tidsuppskattning till taxa 2023). 
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Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, interimistiska slutbesked eller slutbesked 
debiteras dessa enligt tabell. 
 
I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut i ett anmälansärende. 
 
Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär 
Avgiften för tidsbegränsade bygglov och bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet, och att ansökan om förlängning 
görs innan det gällande lovet upphört att gälla.  
 
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för den åtgärd som ändras.  
 
Icke utnyttjade bygglov och startbesked 
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen begär detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till avslut av ärende och upprättande av 
arkivhandlingar som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen 
del av någon avgift återbetalas om startbesked getts. 

 

Övergångsbestämmelser 
Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 
50% av lovavgiften enligt denna taxa. 

 
I ärenden där startbesked eller lov och starbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras 
slutbesked med en avgift om 10% av lovavgiften enligt denna taxa, dock för minst en timme. 

 
Ändring av taxan 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 

 
Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Upplysning om överklagande 
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt 13 kap. 
2–3, 8 och 16 §§, PBL samt 22–25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 

 
Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. 
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Taxans ikraftträdande 
 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. 
För ärenden inkomna 2022-01-01 – 2022-12-31, tillämpas 2022 års taxa. 
För ärenden inkomna 2021-01-01 – 2021-12-31, tillämpas 2021 års taxa. 
För ärenden inkomna innan 2020-12-31 tillämpas 2020 års taxa. 
 
 

 
Innehåll bilaga 
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, 

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad 
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
B 11   Förhandsbesked 
B 12   Villkorsbesked 
B 13   Ingripandebesked 
B 14   Extra åtgärder i byggskedet 
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
B 16   Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
B 17   Avslag 
B 18   Avskrivning 
B 19   Avvisning 
S 20   Strandskyddsdispens 
K 21   Nybyggnadskartor (moms 25 %) 
K 22   Utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag (moms 25 %) 
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms 25 %)  
P 24   Planavgift 
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B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                            
                 och komplement till byggnader i tabell B 2 

Ärendetyp Avgift 

B 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller 
fritidshus (BTA+OPA) 

Planenligt 42 750 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 50 400 kr 

B 1.3 Utanför planlagt område 55 000 kr 

B 1.4 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 22 800 kr 
B 1.5 Liten avvikelse 27 750 kr 

B 1.6 Utanför planlagt område 25 850 kr 

B 1.7 Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 12 050 kr 

B 1.8 Liten avvikelse 17 050 kr 

B 1.9 Utanför planlagt område 22 000 kr 

B 1.10 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller 
fritidshus med tekniskt samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 24 800 kr 

B 1.11 Liten avvikelse 29 750 kr 

B 1.12 Utanför planlagt område 27 850 kr 

B 1.13 Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller 
fritidshus utan tekniskt samråd samt tillbyggnad av 
komplementbyggnad med tekniskt samråd. 
(BTA+OPA) 

Planenligt 14 000 kr 

B 1.14 Liten avvikelse 18 950 kr 

B 1.15 Utanför planlagt område 17 050 kr 

B 1.16 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, (inkl. 
solceller) per åtgärd/styck 

Planenligt 6 350 kr 
B 1.17 Liten avvikelse  9 400 kr 

B 1.18 Per styck utöver första åtgärden 1 350 kr 

B 1.19 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 850 kr 

B 1.20 All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus Timdebitering 

B 1.21 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 - B 1.3 

50 % av hela avgiften 

B 1.22 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 
per styck * och ** 

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

 

* gäller endast B 1.1 - B 1.15 
** gäller ej B 1.16 - 1.21 
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller 
komplementbyggnader, per byggnad 
För komplement till flerbostadshus, lokaler mm. 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Ny- och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 
Planenligt 39 700 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 48 100 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 51 200 kr 

B 2.4 Ny- och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 23 550 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 31 950 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 35 000 kr 

B 2.7 Ny- och tillbyggnad 101–250 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 45 850 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 49 650 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 58 850 kr 

B 2.10 Ny- och tillbyggnad 251–500 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 53 500 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 64 950 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 69 550 kr 

B 2.13 Ny- och tillbyggnad 501–1000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 75 400 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 84 950 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 91 050 kr 

B 2.16 Ny- och tillbyggnad 1001–5000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 93 350 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 99 850 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 101 400 kr 

B 2.19 Ny- och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje 
tillkommande 4000-intervall kvm (BTA+OPA) där 
utöver, med tekniskt samråd 

Planenligt 91 050 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 96 400 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 97 950 kr 

B 2.22 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, (inkl. 
solceller) per åtgärd/styck 

Planenligt 13 200 kr 
 B 2.23 Liten avvikelse 18 200 kr 
 B 2.24 Per styck utöver första åtgärden 1 750 kr 

B 2.25 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 6 900 kr 

B 2.26 Ändrad användning Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 

B 2.27 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.28 All övrig ändring Timdebitering 
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B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och  
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck 6 700 kr 

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck 11 700 kr 

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 5 950 kr 

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL (eller 3:12 ÄPBL), per styck  

1 950 kr 

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

1 950 kr 

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

3 450 kr 

 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering 

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 

B 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av återvinnings- och /eller 
källsorteringsstation 

Timdebitering 

B 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av sop- och/eller 
källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st. kärl i grupp 

Timdebitering 
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B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank 
Planenligt 7 500 kr 

B 5.2 Liten avvikelse 12 450 kr 

B 5.3 Utanför planlagt område 14 000 kr 

B 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 
 

Planenligt 7 500 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 450 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 14 000 kr 

B 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
     väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 7 850 kr 

B 5.8 Liten avvikelse 12 850 kr 

B 5.9 Utanför planlagt område 14 350 kr 

 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift 

 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

Ärendetyp Avgift 
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av 

upp till två handlingar 
2 700 kr 

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, 
från handling 3, per styck 

1 150 kr 

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell för hela avgiften 

B 7.4 Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress Enligt annonskostnad 
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B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 9 000 kr 

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 5 200 kr 

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

4 800 kr 

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 4 800 kr 

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 800 kr 

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 4 800 kr 

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt  
 

4 800 kr 

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 7 850 kr 

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter 

8 250 kr 

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering 

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl. s.k. 
Attefallsreglerna) 

9 400 kr 

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl. s.k. 
Attefallsreglerna) 

11 700 kr 

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ PBL (enl. s.k. Attefallsreglerna) 

7 500 kr 

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 1 PBL (enl. s.k. 
Attefallsreglerna) 

9 000 kr 

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 2 PBL (enl. s.k. 
Attefallsreglerna) 

7 850 kr 

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl. s.k. 
Attefallsreglerna) 

11 300 kr 

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 
åtgärden, per styck 

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 3 100 kr 

B 8.20 Nekat startbesked Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 3timmar 
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B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 5 550 kr 

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 400 kr 

 
B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 21 350 kr 

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 11 700 kr 

 
B 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 22 400 kr 

B 11.2 Utanför planlagt område 31 600 kr 

 
B 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 
B 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
B 14 Extra åtgärder i byggskedet 

Ärendetyp Avgift 
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck 
3 850 kr 

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet 1 950 kr 

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked 1 950 kr 

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 550 kr 
 

* för ärenden enligt B 2.10 - B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 
 
 
B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 

taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
B 17 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 
(planenligt eller utanför planlagt 
område) 

 
B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.1 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 1 timme 

 
B 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 1 timme 

 
 

S Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 
S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.1 
 

 
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomtplats 11 850 kr 

S 20.2 Utanför tidigare beslutad tomtplats 18 000 kr 

 

S 20.3 
Brygga 18 000 kr 

S 20.4 
 
 
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.5 

Avskrivning, ansökan återkallad 
 

Timdebitering, dock minst  
1 timmar och max tillämplig 
avgift för ärendetyp 

 
S 20.6 

Avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst  
1 timmar och max tillämplig 
avgift för ärendetyp 

 
S 20.7 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 
kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 2 
timmar (varav upprättande av 
åtalsanmälan 1 timme) 
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K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag 
 
 
 
 
K21  Nybyggnadskartor (moms 25 %)    

Ärendetyp Avgift exkl. 
moms 

Avgift inkl. 
moms 

K 21.1 
För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nybyggnadskarta A 10 650 kr 13 313 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta B 6 900 kr 8 625 kr 

K 21.3 Nybyggnadskarta C 3 450 kr 4 313 kr 

K 21.4 Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då 
fastighetens yta ≥ 5001 kvm för ny- och tillbyggnad inom 
detaljplanelagt område 

Nybyggnadskarta A 4 400 kr 5 500 kr 

K 21.5 Nybyggnadskarta B 3 150 kr 3 938 kr 

K 21.6 Nybyggnadskarta C 650 kr 813 kr 

K 21.7 För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nybyggnadskarta A 9 400 kr 11 750 kr 

K 21.8 Nybyggnadskarta C 2 500 kr 3 125 kr 

K 21.9 Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då 
fastighetens yta ≥ 5001 kvm för ny- och tillbyggnad utanför 
detaljplanelagt område 

Nybyggnadskarta A 3 450 kr 4 313 kr 

K 21.10 Nybyggnadskarta C 650 kr 813 kr 

K 21.11 

Övriga avgifter 

Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, utan 
fältbesök 

Timdebitering,                  
dock minst 1h 

 

K 21.12 
Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, med 
fältbesök 

5 000 kr 
 

6 250 kr 

K 21.13 

Redovisning av 
anslutningspunkt för VA när 
uppgiften inte redan ingår i 
kartprodukten 

1 250 kr 

 
 

1 563 kr 

K 21.14 

Kostnad per intilliggande 
fastigheter utöver den första 
vid samtidigt beställning av 
fler än en Nybyggnadskarta 
A eller B 

75% av avgiften 

 

K 21.15 Övriga uppdrag   Enligt offert   

* Två år för Nybyggnadskarta A och B och fem år för Nybyggnadskarta C 
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K 22  Utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag  
(moms 25 %) 

   

Ärendetyp Avgift exkl. 
moms 

Avgift inkl. 
moms 

K 22.1 Ny- och tillbyggnad 0–500 kvm (BYA+OPA), 1–4 hushörn/punkter Grovutstakning 5 300kr 
6 625 kr 

K 22.2 Ny- och tillbyggnad 0–500 kvm (BYA+OPA), 2–4 fasadlinjer Utstakning (fin) 5 950 kr 7 438kr 

K 22.3 
Ny- och tillbyggnad 0–500 kvm (BYA+OPA), 2–4 fasadlinjer när 
Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar 
skett angående placering och storlek av byggnad. 

Utstakning (fin) 3 750 kr 

 
4 688 kr 

K 22.4 Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1–4 hushörn/punkter Grovutstakning 7 850 kr 
9 813 kr 

K 22.5 Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 2–4 fasadlinjer Utstakning (fin) 9 100 kr 11 375 kr 

K 22.6 
Ny- och tillbyggnad 0–500 kvm (BYA+OPA), 2–4 fasadlinjer när 
Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar 
skett angående placering och storlek av byggnad. 

Utstakning (fin) 4 400 kr 

 
5 500 kr 

K 22.7 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grovutstakning   250 kr 313 kr 

K 22.8 Tillägg per fasadlinje utöver de fyra första vid utstakning (fin)    500 kr 625 kr 

K 22.9 Beställning av återutsättning av redan utförd utstakning Grovutstakning / 
Utstakning (fin) 

50% av 
grundavgiften 

 

K 22.10 
  Gränsutvisning 

Startavgift inkl. 1 
gränspunkt 3 450 kr 4 313 kr 

K 22.11 Tillägg per punkt utöver 
den första 500 kr 

625 kr 

K 22.12 
  Lägeskontroll 

1 - 8 punkter 4 100 kr 5 125kr 

K 22.13 Tillägg per punkt utöver 
de åtta första 500 kr 

625 kr 

K 22.14   Underlag utstakning   Timdebitering,                   
dock minst 1h  

 

 
 
 

K 23  Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms 25 %)  
Ärendetyp Avgift exkl. 

moms 

Avgift inkl. 
moms 

K 23.1 Primärkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 
1 375 kr 

K 23.2 Primärkarta, kostnad per påbörjad ha utöver de 20 första, då fastighetens 
yta ≥ 21 ha - ≤50 ha Per ha 850 kr 

1 063 kr 

K 23.3 Primärkarta, kostnad per påbörjad ha utöver 50, då fastighetens yta >51 
ha Per ha 550 kr 

688 kr 

K 23.4 Övriga uppdrag och geodata   Enligt offert 
 

K 23.5 Flygbilder och ortofoto Per ha 400 kr 
500 kr 

K 23.6 Laserdata Per ha 900 kr 
1 125 kr 
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P Taxetabell för planavgift 
 
 

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G (grundavgift) x OF (Objektsfaktor) x PLF (Palnfaktor). OF (objektsfaktor) i detta fall beräknas utifrån 
bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. 

 

 
 

P 24 Planavgift 
Åtgärd 

 
PLF 

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55 

P 24.2 Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20 

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55 

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20 

 
P 24.5 

Anläggning 2 x avgift för 
lovprövning* 

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55 

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende 
 
 

OF, Objektsfaktor för planavgift   
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF 

0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44 

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48 

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53 

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58 

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68 

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77 

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30 Därutöver för varje 1000-
intervall 

 
+5 201 – 240 9 1 501 – 1 800 34 

241 – 280 10 1 801 - 2 200 39 
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Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

administration

Registreing av 
handlingar 

inför tekniskt 
samråd

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande av 

arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 1.1 Planenligt 0,75 11 1 0,5 3 2 3 3,5 2 1 27,75 300 kr 14,25 13,5

B 1.2 Liten avvikelse 0,75 16 1 0,5 3 2 3 3,5 2 1 32,75 300 kr 19,25 13,5

B 1.3 Utanför planlagt område 0,75 19 1 0,5 3 2 3 3,5 2 1 35,75 300 kr 22,25 13,5

B 1.4 Planenligt 0,75 4 0,5 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 14,75 200 kr 6,25 8,5

B 1.5 Liten avvikelse 0,75 7 0,75 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 18 200 kr 9,5 8,5

B 1.6 Utanför planlagt område 0,75 6 0,5 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 16,75 200 kr 8,25 8,5

B 1.7 Planenligt 0,75 4 0,5 1 1 0,5 7,75 200 kr 5,75 2

B 1.8 Liten avvikelse 0,75 7 0,75 1 1 0,5 11 200 kr 9 2

B 1.9 Utanför planlagt område 0,75 6 0,5 1 1 5 14,25 200 kr 12,25 2

B 1.10 Planenligt 0,75 5 0,75 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 16 300 kr 7,5 8,5

B 1.11 Liten avvikelse 0,75 8 1 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 19,25 300 kr 10,75 8,5

B 1.12 Utanför planlagt område 0,75 7 0,75 0,25 2 1 2 2,5 1 0,75 18 300 kr 9,5 8,5

B 1.13 Planenligt 0,75 5 0,75 1 1 0,5 9 200 kr 7 2

B 1.14 Liten avvikelse 0,75 8 1 1 1 0,5 12,25 200 kr 10,25 2

B 1.15 Utanför planlagt område 0,75 7 0,75 1 1 0,5 11 200 kr 9 2

B 1.16 Planenligt 0,25 2 0,5 0,5 0,5 0,25 4 200 kr 3 1

B 1.17 Liten avvikelse 0,25 4 0,5 0,5 0,5 0,25 6 200 kr 5 1

B 1.18
Per styck utöver första 
åtgärden

0,75 0,75 200 kr 0,75 0

B 1.19
Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull 
byggnad/område)

Tillägg per ansökan 2,5 2,5 2,5 0

B 1.20
All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller 
fritidshus

Timdebitering 200 kr

B 1.21

Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). 
Innefattar även radhus utöver första bostadsenheten i samma 
radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt B 
1.1 ‐ B 1.3

50 % av hela 
avgiften

B 1.22
Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver 
den första (dyraste) åtgärden,
per styck ** och ***

50 % av avgiften 
för respektive 

åtärd

Timtaxa 1 530 kr

   **   B 1.22 gäller endast B 1.1 - B 1.15

   *** B 1.22 gäller ej B 1.16 - 1.21

Tidsuppskattning till taxa 2023B 1

Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms som 
tillbyggnad, tex tillkommande BTA, (inkl solceller) per 
åtgärd/styck

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd 
(BTA+OPA)

Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA)

Tillbyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller fritidshus med 
tekniskt samråd (BTA+OPA)

Tillbyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller fritidshus utan 
tekniskt samråd samt tillbyggnad av komplementbyggnad med 
tekniskt samråd. (BTA+OPA)

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus 
(BTA+OPA)

Ärendetyp 

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader (B 1.1 - 1.22)
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Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

administration

Registreing av 
handlingar 

inför tekniskt 
samråd

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande av 

arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 2.1 Planenligt 1,5 8 1 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 25,75 300 kr 12,25 13,5

B 2.2 Liten avvikelse 1,5 13 1,5 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 31,25 300 kr 17,75 13,5

B 2.3 Utanför planlagt område 1,5 15 1,5 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 33,25 300 kr 19,75 13,5

B 2.4 Planenligt 1 8 1 2 2 1,25 15,25 200 kr 11,25 4

B 2.5 Liten avvikelse 1 13 1,5 2 2 1,25 20,75 200 kr 16,75 4

B 2.6 Utanför planlagt område 1 15 1,5 2 2 1,25 22,75 200 kr 18,75 4

B 2.7 Planenligt 1,5 12 1 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 29,75 300 kr 16,25 13,5

B 2.8 Liten avvikelse 1,5 14 1,5 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 32,25 300 kr 18,75 13,5

B 2.9 Utanför planlagt område 1,5 20 1,5 0,5 3 2 3 3,5 2 1,25 38,25 300 kr 24,75 13,5

B 2.10 Planenligt 2 16 1 0,75 3 2 3 3,5 2 1,5 34,75 300 kr 21,25 13,5

B 2.11 Liten avvikelse 2 23 1,5 0,75 3 2 3 3,5 2 1,5 42,25 300 kr 28,75 13,5

B 2.12 Utanför planlagt område 2 26 1,5 0,75 3 2 3 3,5 2 1,5 45,25 300 kr 31,75 13,5

B 2.13 Planenligt 2 25 1,75 1 3 3 4 4,5 3 1,75 49 400 kr 31,5 17,5

B 2.14 Liten avvikelse 2 31 2 1 3 3 4 4,5 3 1,75 55,25 400 kr 37,75 17,5

B 2.15 Utanför planlagt område 2 35 2 1 3 3 4 4,5 3 1,75 59,25 400 kr 41,75 17,5

B 2.16 Planenligt 2 36 1,75 1,5 3 3 4 4,5 3 2 60,75 400 kr 43,25 17,5

B 2.17 Liten avvikelse 2 40 2 1,5 3 3 4 4,5 3 2 65 400 kr 47,5 17,5

B 2.18 Utanför planlagt område 2 41 2 1,5 3 3 4 4,5 3 2 66 400 kr 48,5 17,5

B 2.19 Planenligt 2 34 2 1,25 3 3 4 4,5 3 2,5 59,25 400 kr 41,75 17,5

B 2.20 Liten avvikelse 2 37 2,5 1,25 3 3 4 4,5 3 2,5 62,75 400 kr 45,25 17,5

B 2.21 Utanför planlagt område 2 38 2,5 1,25 3 3 4 4,5 3 2,5 63,75 400 kr 46,25 17,5

B 2.22 Planenligt 0,75 4 0,75 0,5 1 1 0,5 8,5 200 kr 6,5 2

B 2.23 Liten avvikelse 0,75 7 1 0,5 1 1 0,5 11,75 200 kr 9,75 2

B 2.24
Per styck utöver första 
åtgärden

0,5 0,25 0,25 1 200 kr 0,5 0,5

B 2.25
Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull 
byggnad/område) Tillägg per ansökan 4,5 4,5 4,5 0

B 2.26 Till bostäder
80 % av avgift för 

nybyggnad

B 2.27 Till annat än bostäder
70 % av avgift för 

nybyggnad

B 2.28 All övrig ändring Timdebitering 200 kr

Timtaxa

B 2 Tidsuppskattning till taxa 2023

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad (B 2.1 - 2.28)

Ny- och tillbyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Ny- och tillbyggnad 0 - 100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Ändrad användning

Ärendetyp

Ny- och tillbyggnad  251-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Ny- och tillbyggnad  101-250 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

Ny- och tillbyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd

1 530 kr

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Ny- och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje 4000-intervall kvm 
(BTA+OPA) där utöver, med tekniskt samråd

Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms som 
tillbyggnad, tex tillkommande BTA, (inkl solceller) per åtgärd/styck
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Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

administration

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande av 

arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 3.1
Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan, per styck 0,50 1,50 0,50 0,75 0,75 0,25 4,25 200 kr 2,75 1,5

B 3.2
Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan, per styck 0,75 4,00 0,75 0,75 0,75 0,50 7,50 200 kr 6 1,5

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck  0,50 1,00 0,50 0,75 0,75 0,25 3,75 200 kr 2,25 1,5

B 3.4
Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller 
ljusanordning inom område med riksintresse eller värden enligt 8 kap 
13 § PBL (eller 3:12 ÄPBL), per styck 

1,25 1,25 1,25

B 3.5
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar, per styck

1,00 0,25 1,25 1,25

B 3.6
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver 
den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller 
ljusanordningar, per styck

0,50 1,00 0,50 0,25 2,25 2,25

Timtaxa 1 530 kr

Ärendetyp

B 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Tidsuppskattning till taxa 2023
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B 4 Tidsuppskattning till taxa 2023

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Avgift för 
upprättande 

av 
arkivhandling

Avgift

B 4.1 200 kr Timdebitering

B 4.2 200 kr Timdebitering

B 4.3 200 kr Timdebitering

B 4.4 200 kr Timdebitering

B 4.5 200 kr Timdebitering

B 4.6 200 kr Timdebitering

B 4.7 200 kr Timdebitering

B 4.8 200 kr Timdebitering

B 4.9 200 kr Timdebitering

Timtaxa

Ärendetyp 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift

1 530 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av återvinnings- och /eller källsorteringsstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av sop- och/eller källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st kärl i grupp
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Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och 

administration

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande 

av 
arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 5.1 Planenligt 0,75 2 0,75 0,5 0,5 0,25 4,75 200 kr 3,75 1

B 5.2 Liten avvikelse 0,75 5 1 0,5 0,5 0,25 8 200 kr 7 1

B 5.3 Utanför planlagt område 0,75 6 1 0,5 0,5 0,25 9 200 kr 8 1

B 5.4 Planenligt 0,75 2 0,75 0,5 0,5 0,25 4,75 200 kr 3,75 1

B 5.5 Liten avvikelse 0,75 5 1 0,5 0,5 0,25 8 200 kr 7 1

B 5.6 Utanför planlagt område 0,75 6 1 0,5 0,5 0,25 9 200 kr 8 1

B 5.7 Planenligt 1 2 0,75 0,5 0,5 0,25 5 200 kr 4 1

B 5.8 Liten avvikelse 1 5 1 0,5 0,5 0,25 8,25 200 kr 7,25 1

B 5.9 Utanför planlagt område 1 6 1 0,5 0,5 0,25 9,25 200 kr 8,25 1

Timtaxa 1 530 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation

Ärendetyp

B 5 Tidsuppskattning till taxa 2023

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank
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Tidsuppskattning till taxa 2023

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid

B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid

B 7.1
Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte 
måste fattas), granskning av upp till två handlingar

0,5 1 0,25 1,75

B 7.2
Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte 
måste fattas), granskning, från handling 3, per styck

0,5 0,25 0,75

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende

Timdebitering, dock 
max 50% av avgift 

enligt tabell för hela 
avgiften

B 7.4 Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress
Enligt 

annonskostnad

Timtaxa 1 530 kr

B 6

Ärendetyp 

B 7 Tidsuppskattning till taxa 2023

Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan

Ärendetyp 
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Start av ärende Handläggning 
av anmälan

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande av 

arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 8.1
Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

0,5 1,5 0,5 2 0,5 0,5 0,25 5,75 200 kr 5,75  

B 8.2
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,25 3,25 200 kr 3,25  

B 8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 200 kr

B 8.4

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt

0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 3 200 kr 3  

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 3 200 kr 3  

B 8.6
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 3 200 kr 3  

B 8.7
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation

0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 3 200 kr 3  

B 8.8
Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 3 200 kr 3  

B 8.9
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

0,5 3 0,25 0,5 0,5 0,25 5 200 kr 5  

B 8.10

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 
§ eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre 
föreskrifter, utan tekniskt samråd

0,5 3 0,5 0,5 0,5 0,25 5,25 200 kr 5,25  

B 8.11
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Timdebitering 200 kr

B 8.12
Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,5 3,5 0,5 0,75 0,5 0,25 6 200 kr 6  

B 8.13
Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,5 5 0,5 0,75 0,5 0,25 7,5 200 kr 7,5  

B 8.14
Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus 
som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,75 2 0,5 0,75 0,5 0,25 4,75 200 kr 4,75  

B 8.15
Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,75 3 0,5 0,75 0,5 0,25 5,75 200 kr 5,75  

B 8.16
Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- 
och bygglagen (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,5 2,5 0,5 0,75 0,5 0,25 5 200 kr 5  

B 8.17
Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 
kap. 4c § plan- och bygglagen (enl s.k. Attefallsreglerna) 0,5 4,5 0,5 0,75 0,5 0,5 7,25 200 kr 7,25  

B 8.18
Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den 
första (dyraste) åtgärden, per styck

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd

B 8.19
Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende

2 2 2  

B 8.20   Neka startbesked

Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med 

tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp, dock minst 

3 timmar

Timtaxa

Ärendetyp 

B 8 Tidsuppskattning till taxa 2023

1 530 kr

Anmälningspliktiga åtgärder (B 8.1 - 8.20)
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Start av ärende Lovprövning Expediering 
och 

administration

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande 

av 
arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 9.1
Marklovpliktig åtgärd, trädfällning

0,5 1 0,75 0,5 0,5 0,25 3,5 200 kr 2,5 1

B 9.2
Marklovpliktig åtgärd, övriga

0,75 / 0,5 4 0,75 0,5 0,5 0,25 6 200 kr 5 1

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift för 
upprättande 

av 
arkivhandling

Summa tid 
som kan 

komma att 
reduceras 

enligt PBL 12 
kap 8a §

Minsta summa 
tid

B 10.1
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

0,75 4 0,75 2 1 2 2 0,75 0,5 13,75 300 kr 6 7,75

B 10.2
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

0,75 4 0,75 1 0,5 0,5 7,5 200 kr 6 1,5

Timtaxa 1 530 kr

Ärendetyp 

B 10 Tidsuppskattning till taxa 2023

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp 

B 9 Tidsuppskattning till taxa 2023

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
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Start av ärende Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

B 11.1
Inom 
planlagt 
område 

0,75 12 1 0,75 14,5 200 kr

B 11.2
Utanför 
planlagt 
område

0,75 18 1 0,75 20,5 200 kr

Avgift                 
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 12.1 Villkorsbesked 200 kr Timdebitering

Avgift                 
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 13.1 Ingripandebesked 200 kr Timdebitering

Timtaxa 1 530 kr

Ärendetyp 

Förhandsbesked

B 11 Tidsuppskattning till taxa 2023

Förhandsbesked

B 12

Ärendetyp 

B 13

Ärendetyp 

Tidsuppskattning till taxa 2023

Tidsuppskattning till taxa 2023

Ingripandebesked

Villkorsbesked
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Utförande Summa tid

B 14.1
Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök* eller slutsamråd, utöver det 
första, samt nödvändiga tillsynsbesök, per styck 2,5 2,5

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet 1,25 1,25

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked 1,25 1,25

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 1

Timtaxa 1 530 kr

   * För ärenden enligt B 2.10 - B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

B 14 Tidsuppskattning till taxa 2023

Extra åtgärder i byggskedet

Ärendetyp 
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Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 15.1
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller I enlighet med tillämplig tabell

B 15.2
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 200 kr Timdebitering 

Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 16.1
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

200 kr Timdebitering 

Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 17.1 Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp (planenligt eller utanför planlagt område)

Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift 

B 18.1 Avskrivning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timme

Avgift             
(inkl avgift för 

upprättande av 
arkivhandling)

Avgift

B 19.0 Avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timme

Timtaxa 1 530 kr

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp 

B 19 Tidsuppskattning till taxa 2023

Avvisning

Ärendetyp 

Ärendetyp 

B 18

Ärendetyp 

Tidsuppskattning till taxa 2023

Avskrivning

B 17 Tidsuppskattning till taxa 2023

Avslag

B 15 Tidsuppskattning till taxa 2022

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

B 16 Tidsuppskattning till taxa 2022

Ärendetyp 
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Start av 
ärende

Prövning av ansökan Expediering Avslut av 
ärende

Summa tid

S 20.1
Inom tidigare beslutad 
tomtplats

0,75 5 1 1 7,75

S 20.2
Utanför tidigare beslutat 
tomtplats

0,75 9 1 1 11,75

S 20.3 Brygga 0,75 9 1 1 11,75

S 20.4 Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift

S 20.5 
Avskrivning, ansökan 
återkallad 0,5 0,5

Avgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen för 
tillämplig ärendetyp,  dock 

minst 1 timme

S 20.6 Avisad ansökan av andra skäl 0,5 0,5
Timdebitering, dock minst 

1 timme och max tillämplig 
avgift för ärendetyp

S 20.7
Tillsynsärenden som leder till 
åtgärd från kommunens sida 

0,5
Timdebitering samt 1 

timme för upprättande av 
åtals-/polisanmälan

0,5

Timdebitering, dock minst 
2 timmar (varav 

upprättande av åtals-
/polisanmälan 1 timme)

Timtaxa 1 530 kr

Strandskyddsdispens, övrigt

S 20 Tidsuppskattning till taxa 2023
Strandskyddsdispens

Ärendetyp

Strandskyddsdispens, prövning

312



Start av ärende Utredning Fältarbete, inkl 
mätning

Kartritning Införande av 
anslutnings-

punkt

Avslut av 
ärende

Summa tid

K 21.1 Nybyggnadskarta A 0,25 1 3 4 0,25 8,5

K 21.2 Nybyggnadskarta B 0,25 1 2 2 0,25 5,5

K 21.3 Nybyggnadskarta C 0,25 0,25 2 0,25 2,75

K 21.4 Nybyggnadskarta A 2 1,5 3,5

K 21.5 Nybyggnadskarta B 1,25 1,25 2,5

K 21.6 Nybyggnadskarta C 0,5 0,5

K 21.7 Nybyggnadskarta A 0,25 1 3 3 0,25 7,5

K 21.8 Nybyggnadskarta C 0,25 0,25 1,25 0,25 2

K 21.9 Nybyggnadskarta A 2 0,75 2,75

K 21.10 Nybyggnadskarta C 0,5 0,5

K 21.11
Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, utan fältbesök

Timdebitering, 
dock minst 1h

K 21.12
Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, med fältbesök

0,25 2 1,5 0,25 4

K 21.13

Redovisning av 
anslutningspunkt för VA när 
uppgiften inte redan ingår i 
kartprodukten

1 1

K 21.14

Kostnad per intilliggande 
fastigheter utöver den första 
vid samtidigt beställning av 
fler än en Nybyggnadskarta 
A eller B

75% av 
avgiften

K 21.15 Övriga uppdrag Enligt offert

Timtaxa 1 250 kr
**Två år för Nybyggnadskarta A.     
Fem år för Nybyggnadskarta B.    
Fem år för Nybyggnadskarta C.

Ärendetyp

K 21 Tidsuppskattning till taxa 2023

Nybyggnadskartor (moms 25 %)

Övriga avgifter

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt. Fastighetens yta 0-
5000 kvm

Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då 
fastighetens yta ≥ 5001 kvm för ny- och tillbyggnad inom 
detaljplanelagt område

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område.. Fastighetens 
yta 0-5000 kvm

Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då 
fastighetens yta ≥ 5001 kvm för ny- och tillbyggnad utanför 
detaljplanelagt område
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Start av ärende Utredning och 
beräkning

Mätning Avslut av 
ärende

Summa tid

K 22.1 Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 hushörn/punkter Grovutstakning 0,25 2 1 1 4,25

K 22.2 Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 2-4 fasadlinjer Utstakning (fin) 0,25 2 1,5 1 4,75

K 22.3

Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 2-4 fasadlinjer när 
Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar 
skett angående placering och storlek av byggnad.

Utstakning (fin) 0,25 0,25 1,5 1 3

K 22.4 Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 hushörn/punkter Grovutstakning 0,25 3 1 2 6,25

K 22.5 Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 2-4 fasadlinjer Utstakning (fin) 0,25 3 2 2 7,25

K 22.6

Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 2-4 fasadlinjer när 
Vaxholms stad redan har gjort grovutstakning och inga förändringar 
skett angående placering och storlek av byggnad.

Utstakning (fin) 0,25 0,25 2 1 3,5

K 22.7 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grovutstakning 0,2 0,2

K 22.8 Tillägg per fasadlinje utöver de fyra första vid utstakning (fin) 0 0,4

K 22.9 Beställning av återutsättning av redan utförd utstakning
Grovutstakning / Utstakning 
(fin)

50% av 
grundavgiften

K 22.10 Startavgift inkl. 1 gränspunkt 0,25 1,5 0,5 0,5 2,75

K 22.11
Tillägg per punkt utöver den 
första

0,2 0,2 0,4

K 22.12 1 - 8 punkter 0,25 0,5 1 1,5 3,25

K 22.13
Tillägg per punkt utöver de åtta 
första

0,2 0,2 0,4

K 22.14   Underlag utstakning
Timdebitering, 
dock minst 1h

Timtaxa 1 250 kr

  Lägeskontroll

Ärendetyp

K 22 Tidsuppskattning till taxa 2023

 Utstakning, lägeskontoll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag (moms 25 %)

  Gränsutvisning
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Avgift exkl. 
moms

Avgift inkl. 
moms

K 23.1 Primärkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 1 375 kr

K 23.2
Primärkarta, kostnad per påbörjad ha utöver de 20 första, då 
fastighetens yta ≥ 21 ha  - ≤50 ha

Per ha 850 kr 1 063 kr

K 23.3
Primärkarta, kostnad per påbörjad ha utöver 50, då fastighetens yta  
>51 ha

Per ha 550 kr 688 kr

K 23.4 Övriga uppdrag och geodata Enligt offert

K 23.5 Flygbilder och ortofoto Per ha 390 kr 488 kr

K 23.5 Laserdata Per ha 880 kr 1 100 kr

K 23

Ärendetyp

Tidsuppskattning till taxa 2023

Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms 25 %)
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P

P 24
PLF

P 24.1 55

P 24.2 20

P 24.3 55

P 24.4 20

P 24.5
2 x avgift för 
lovprövning*

P 24.6 55
* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och
 kungörelse samt avslut av ärende

OF, Objektsfaktor för planavgift
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF
0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44
16 – 30  3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48
31 – 60   4 451 – 600  17 3 001 – 3 500 53
61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58
91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68
121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77
161 – 200 8 1 201 – 1 500 30
201 – 240 9 1 501 – 1 800 34
241 – 280 10 1 801 - 2 200 39

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid 
beräkning av OF och då beräknat på den högsta av PLF

Åtgärd

Därutöver för 
varje 1000-
intervall

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.

ÄPBL: Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt 8 kap. 11 § 3 st. ÄPBL (ändring i strid 
mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt ÄPBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det 
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut 
av den fastighetsägare som haft nytta av planen enligt ÄPBL 11 kap. 5 §.

+5

Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion 
eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm

Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion 
eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm

Anläggning

Övriga åtgärder över 50 kvm

Planavgift

Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och 
komplementbyggnader till dessa över 50 kvm
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av 
komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 
kvm

Taxetabell för planavgift

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G (grundavgift )x OF 
(objektsfaktor) x PLF (planfaktor). OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller 
öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser 
totala arean BTA + OPA med tak. Grundfaktorn är för 2023-års taxa 64 kr.
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Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal 
tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet.

PBL: Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det 
lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift tas ut av 
den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller 
handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §.

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i 
ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen.
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Revisorerna 

 

   Kommunfullmäktiges presidium 

 

Budgetskrivelse år 2023 

Revisorerna överlämnar härmed sin budgetskrivelse och sitt budgetäskande för år 2023. 

Mål för revisorernas verksamhet 

Revisorerna har enligt kommunallagen i uppgift att i den omfattning som följer av god revisionssed 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva 
om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredsställande sätt, 

• räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt 

• att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämnder-
nas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs 
av de kommunala bolagen. 

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan såväl granskning av de finansiella rappor-
terna, intern kontroll i system och rutiner samt granskning av verksamheten. Syftet är ytterst att be-
döma styrelsens och nämndernas ansvar. Revisorerna har som mål att arbeta förebyggande och råd-
givande så att fullmäktiges beslut genomförs och att, utifrån dess roll, medverka och stödja utveckl-
ingsarbetet i staden. Ett viktigt syfte är således att bidra till utveckling av stadens verksamheter samt 
system och rutiner för styrning och kontroll av dessa. Ambitionen är att revisionen ska ge nytta och 
mervärde till staden. 

Verksamhetsbeskrivning 

Fullmäktige har valt 7 revisorer. Praxis i Vaxholms stad är att samtliga partier som är representerade i 
fullmäktigen får nominera 1 revisor. I fullmäktige har 9 partier varit representerade under den sen-
aste mandatperioden, vilket innebär att 2 partier inte nominerad någon revisor. Revisorerna är kom-
munfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet 
och Sveriges Kommuner och Regioners skrift, ”God revisionssed i kommunal verksamhet”. 

Varje år granskar revisorerna årsredovisning, delårsrapport samt den interna kontrollen i vissa ruti-
ner och system som har väsentlig betydelse för bedömningen av om räkenskaperna är rättvisande. 
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Därutöver genomförs ett antal fördjupade granskningar avseende verksamhet, funktioner eller ruti-
ner. Granskningsinsatserna bestäms utifrån revisorernas riskanalys i samband med revisorernas de-
taljplanering. Tidigare genomförda granskningsinsatser följs regelmässigt upp. Vidare genomförs, fö-
rekommande fall, mindre insatser på områden som aktualiseras under året. Det finns också en över-
siktlig plan över revisionsinsatser som är aktuella att genomföra de kommande åren. Revisorerna 
strävar efter en kontinuerlig dialog med förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Revisorerna träffas löpande, i princip 1 gång per månad. Revisorerna träffar kontinuerligt även kom-
munstyrelsens- och nämndernas presidier. 

Revisorernas förutsättningar  

Kostnad för revision 

Vaxholms stads kostnad för revision 2019 - 2022, kr: 

År Budget  Utfall   därav köpta tjänster 

2022 800 000    500 000 

2021 800 000  799 000  500 000 

2020 780 000   780 000  454 000 

2019 780 000  774 000   450 000 

Köpta tjänster utgörs av köp av yrkesrevisionsbiträden från den revisionsbyrå stadens revisorer har 
avtal med, för närvarande PwC. 

Vaxholms stads kostnad för revision, jämfört med andra kommuner med liknande storlek, kr/invå-
nare samt antal revisorer, 2019 - 2022: 

    2019 2020 2021 

- Vaxholm   70 71 69 

- Kommuner med 10 - 14 999 inv.  72 69 72 

- Vaxholm   7 revisorer  

- Kommuner med 10 - 14 999 inv.  5 revisorer i genomsnitt 

Vaxholms stad har hittills haft 7 revisorer. 

Riskanalys 

Revisionsinsatser ska prioriteras utifrån en genomarbetad riskanalys. Detta innebär att resurser som 
ställs till revisorernas förfogande inte endast kan utgå från ett genomsnitt utan måste slutligen be-
stämmas för varje enskild kommun. Revisorerna har en aktuell riskanalys. Utifrån denna analys gör 
revisorerna bedömningen att det finns vissa förhöjda risker i Vaxholms stad, jämfört med genom-
snittskommunen i intervallet 10 – 14 999 inv. (jämförelsegruppen) inom några områden, bland annat 
med anledning av resultatet av flera av de granskningsinsatser och övriga iakttagelser vi har gjort un-
der perioden, 2019–2022.  
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Områden som vi bedömer innebär förhöjda risker: 

• En stor andel av verksamhet genomförs av privata utförare och vi har tidigare noterat brister 
i kontrollen av privata utförare. 

• Vi har noterat brister i planering och genomförande av underhåll av gator, vägar och fastig-
heter samt otydlighet rörande vilka kajer och andra brygganläggningar staden ansvarar för 
och aktuell underhållsstatus på dessa. 

• Ledarskap och kompetensförsörjning inom stadsbyggnadsområdet har lett till att bland annat 
handläggning av bygglov och tillsynsärenden har uppvisat stora brister. 

• Staden har ett relativt stort investeringsprogram och vi har noterat brister i styrningen av 
större investeringsprojekt. 

• Snabba förändringar i befolkningsstruktur ställer stora krav på lokalförsörjningsplaneringen 
och därmed kostnadskontrollen. 

• Informerade och kvalitetsmedvetna medborgare ställer stora krav på information och åter-
koppling. 

Revisorernas budgetäskande och förutsättningar för 2023 och framåt 

Budgetäskandet beräknas utifrån förutsättningen att fullmäktige även för 2023 utser 7 revisorer. Om 
fullmäktige skulle utse fler revisorer förutsätter vi att anslaget räknas upp avseende tillkommande 
arvoden och sociala avgifter. 

• Årsarvoden inklusive sociala avgifter för 7 revisorer uppgår till ca 320 000 kronor per år enligt 
det arvodesreglemente som gäller från och med 2023 (PO-pålägg 40 procent).  

• Fram till att Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för 2022 kommer revisorerna 
att bestå av två grupper, dels ”de gamla revisorerna” från mandatperioden 2019–2022, dels 
de ”nya revisorer” som valts för mandatperioden 2023–2026. Detta innebär att revisorernas 
budget för 2023 kommer att belastas med arvoden för den nya gruppen revisorer samt för 
den gamla gruppen under fyra månader, januari – april. Om ingen från den gamla revisors-
gruppen väljs till revisor för kommande mandatperiod innebär detta att arvoden för fem 
”gamla revisorer” belastar budgeten, vilket motsvarar cirka 60 000 kronor (PO-pålägg 40 pro-
cent). Bedömningen är dock att några revisorer i ”den gamla gruppen” också kommer att väl-
jas som revisorer även för kommande mandatperiod, samtidigt som två revisorer beviljats 
entledigade av fullmäktige och sannolikt inte kommer att ersättas. I detta budgetäskande be-
räknade merkostnader till 50 procent av 60 000 kronor, det vill säga 35 000 kronor. 

• Enligt aktuell statistik (KOLADA aug. 2022) kostar revisonen i kommuner i samma storleksord-
ning som Vaxholm 72 kronor per invånare, det vill säga 3 kronor per invånare mer än i Vax-
holm (2021). Ingen särskild hänsyn till riskanalysen för Vaxholm som beskrivs ovan har tagits. 
Detta innebär att om Vaxholms stad skulle ha haft samma kostnad per invånare som jämfö-
relsegruppen skulle budgetanslaget ha varit ca 36 000 kronor högre under 2021. 

• Kommuner med motsvarande storlek som Vaxholm har i genomsnitt 5 revisorer med medan 
Vaxholm har haft 7. Detta ger en merkostnad i Vaxholm jämfört med jämförelsegruppen på 
cirka 85 000 kronor (PO-pålägg 40 procent). Effekten av denna prioritering blir att Vaxholms 
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stads revisorer inte har möjlighet att köpa revisionstjänster i samma utsträckning som kom-
munerna i jämförelsegruppen. 

• Från och med 2023 gäller en ny standard för kommunal räkenskapsrevision. Denna ska till-
lämpas av revisionsbyråer vid granskningen av de finansiella rapporterna i årsredovisning och 
delårsrapport. Standarden har utarbetats i samverkan mellan SKR, Sveriges Kommunala yr-
kesrevisorer och FAR. Vaxholm stads revisorer biträds av PwC och hittills har PwC standard 
tillämpats vid granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport. Vi har efterfrågat 
om det är skillnader mellan den hittills tillämpade standarden, det vill säga PwCs och den nya 
standard som förutsätts framöver av samtliga byråer och att det också innebär skillnader i 
kostnader.  

Vi har dock inte fått några tydliga svar från PwC. Vi har dock erfarit att några ytterligare 
granskningsinsatser kommer att behöva göra och standarden ska kunna tillämpas. Det finns 
såldes skäl att anat att vi kommer att få en kostnadsökning för den finansiella revisionen. Det 
finns givetvis en möjlighet att helt undvika sådan, nämligen att vi endast skulle kräva ett så 
kallat modifierat uttalande om räkenskaperna är rättvisande. Det innebär en betydligt lösare 
form av uttalande än vad vi hittills har fått. Vår uppfattning är att Vaxholms stad ska ha en 
hög kvalitet i sin revision och att därmed uttalande om redovisningen är rättvisande vilar på 
ett så säkert underlag som möjligt. 

Med anledning av att vi inte har erhållit några tydliga signaler från PwC avseende eventuella 
kostnadskonsekvenser av den nya standarden samt att vi har ett pågående avtal som också 
omfattar 2023 har vi kommit till slutsatsen att vi inte äskar någon ökning av vårt budget-
anslag med anledning av den nya standarden. Vi bedömer att vi kan hantera frågan i dialog 
med PwC under kommande år. Vi avser dock återkomma i detta ärende i samband med bud-
get för 2024 då vi har anledning att anta att frågan har klarnat. 

Sammantaget innebär punkterna ovan följande: 

• Budget för arvoden behöver öka, jämfört med förgående år, del på grund av det nya arvodes-
reglementet där det är fasta arvoden som gäller för revisorer, dels på grund av två revisions-
grupper som arbetar parallellt under tre månader. Totalt 355 000 kronor. 

• För att Vaxholms stads revisorer ska kunna genomföra, kvantitativt lika omfattande revison-
sinsatser som jämförelsegruppen skulle budgeten behöva öka med cirka 120 000 kronor, för-
utom vad som krävs rörande arvodena. Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har dock priori-
terat antalet revisorer och därmed att detta ger merkostnader avseende arvoden. Vi föreslår 
dock en okning av budgeten om 35 000 kronor för att kunna köpa mer revisionsinsatser från 
PwC. 

• Sammantaget förslår vi en ökning av vår budget med 100 000 kronor, varav 35 000 kronor 
utgörs av ”engångskostnader” 2023. 

Men anledning av ovan redovisade förhållanden vill vi framhålla följande. Vi anser att det är självklart 
att revisorerna budget tar hänsyn till arvodena som är opåverkbara för revisorerna. Vi anser också att 
det är rimligt att budgeten ligger i paritet med jämförelsekommunerna, varför budgeten för köpta 
tjänster bör öka något. De merkostnader vi har, på grund av fler revisorer än vad man har i jämförel-
sekommunerna menar vi är ett uttryck för fullmäktiges prioritering. Vi vill understryka att budgetför-
slaget inte tar höjd för en ambitionsnivå som, fullt ut beaktar våra förhöjda risker, jämfört med ge-
nomsnittskommunen. Sammantaget föreslår vi följande: 
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Vårt budgetäskande (förutsättningen är att antalet revisorer är oförändrat, det vill säga 7) 

Budget 2023 Vaxholms stads kommunrevision Utfall 

2021 (tkr) 

Budget 

2022 (tkr) 

Budget 

2023 (tkr) 

Fasta arvoden, sammanträdes- och, övriga ersätt-

ningar inkl. sociala avgifter (7 revisorer) 

314 300 355 

Köp av verksamhet 476 500 535 

Kurser, konferenser, representation, tidningar mm 10  10 

Summa 800 800 900 

Om fullmäktige skulle utse ytterligare revisorer, utöver 7 äskar vi ytterligare medel motsvarande års-
arvodet inklusive PO-pålägg för varje tillkommande revisor, det vill säga 42 000 kronor. 

(Beräkning, kronor per invånare: 900 000 – 35 000 (engångskostnad 2023) = 865 000. 865 000/12 
000 invånare = 72 kronor per invånare.) 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

att för år 2023 anvisa 900 000 kronor för revision av staden under förutsättning att anta-
let revisorer är oförändrat, det vill säga 7. Alternativt,  

att  för 2023 anvisa 900 000 kronor + 42 000 för varje tillkommande revisor utöver 7. 

 

Vaxholm stads revisorer, 2022-08-30 

 

Ingrid Ekstedt  Jan Eriksson  Anders Haglund Tommy Nee 

 

Ingemar Visteus 
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Ansvar och uppdrag 
Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda stadens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram 
styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens 
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i 
detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda 
uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), 
KL, och annan lagstiftning. 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Medborgarundersökningen - Att 
få svar på frågor till kommunen 
fungerar bra, andel (%) 

54,1%  67 % 66,4% 

Medborgarundersökningen 
- Invånarnas möjlighet till insyn 
och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter är bra, 
andel (%) 

18,7 %  21 % 20,7 % 

Invånarna och företagen 
erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 77 71 75 75 

Medborgarundersökningen - Kan 
rekommendera andra att flytta 
till kommunen, andel (%) 

76,6 %  77 % 63,4 % 

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%) 95 %  95 % 83,2 % 

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 72 % 85 % 85 % 74 % 

Vaxholm har en god 
stadsmiljö 

Medborgarundersökningen 
- Utbudet av gång- och 
cykelvägar är bra, andel (%) 

62 %  81 % 80,8 % 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex 84  84 80 Vaxholms stad är en attraktiv 

arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) ledarskapsindex 85  85 80 

Livsmiljö 

Beskrivning 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Medborgarundersökningen 
- Kommunen är en bra plats att 
bo och leva på total, andel (%) 

97,1 %  97 % 92,1 % 
Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med 
goda och jämlika livsvillkor. 

Elever åk 9 som tycker att livet är 
riktigt härligt att leva, andel (%) 
totalt 

59 % 58 % 58 % 63 % 

Vaxholm erbjuder en 
jämställd service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder 

 
Delvis 

 
Delvis   

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/invånare 243  203 203 Vaxholm arbetar för att 

minska klimatpåverkan. 

Fossiloberoende personbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

  45,7 45,7 

Vaxholm värnar den 
biologiska mångfalden och 
en god vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 58% 78% 70 %  

Ekonomi 

Beskrivning 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent av 
budget (%) 0,7% 6,6% 0 % 0% 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre 
målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de 
ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och 
tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och 
budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Säkerhet 
Fokus inom säkerhetsområdet 2023 kommer fortsatt vara arbete med kommunens beredskap. Det 
innebär bl. a arbete med kontinuitetsplanering, trygghetspunkter och krigsplacering av personal. 
Med kontinuitetsplanering avses att skapa en planering för hur vi ska hålla igång verksamheten även 
under en kris. Arbetet med kontinuitetsplaner kommer mynna ut i strategiska implementationer för 
IT för att kunna säkerställa drift, backuper enligt verksamheternas krav. 

Med trygghetspunkter avses mötesplatser dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, 
som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott. Krigsplacering av personal kommer att 
genomföras 2022 och 2023. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på 
plats vid händelse av krigsfara och krig vilket vidare är en förutsättning för att säkerställa att 
kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och bidra till totalförsvaret. 

Kommunen startar upp ett Krishanteringsforum under 2022 som fortsätter in i 2023. Forumet syftar 
till att skapa kontaktvägar och fungerar som en flexibel plattform där olika aktörer kan samverka 
oberoende av uppdrag, samhällsnivå, eller geografisk lokalisering. Krishanteringsforumet möjliggör 
också ett sätt att skapa en gemensam helhetssyn, proaktivitet och förståelse för varandras perspektiv 
inför och under en större påfrestning på samhället. 

Inom säkerhetsarbetet ryms även en implementation av multifaktors inloggning (MFA) både på 
klientnivå samt för att kunna säkerställa MFA nivå för digitala nationella prov samt säker digital 
kommunikation. 

Kommunikation 
Formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen har de senaste åren stärkts i och 
med att sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte i KS och KF. 
Satsningen fortsätter 2023 och utökas även till att inkludera tydligare uppmärksamhet kring övriga 
nämnders ärenden och protokoll. Syftet är att i olika kanaler motarbeta desinformation och upplysa 
invånare om hur de kan hålla sig informerade för att kunna hämta korrekta fakta från Vaxholms stad i 
olika frågor. Under 2023 kommer även fokusgrupper genomföras med två målgrupper: seniorer och 
ungdomar. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera dagens innehåll i 
våra kommunikationskanaler och planlägga eventuella behov av förändringar som fokusgrupperna 
pekar på. 

Tillgänglighet och service 
Arbete i enlighet med lagen om att erbjuda tillgänglig digital offentlig service fortsätter. En 
handlingsplan som togs fram 2022 syftar till att under 2022 och 2023 säkra den interna kompetensen 
för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. Arbetet med tillgängliga dokument kommer att ha 
stort fokus fortsatt under 2023, och framåt, för att bli en naturlig del i det dagliga arbetet för 
samtliga medarbetare som producerar text och dokument för interna och externa målgrupper. 

Under januari 2023 kommer Vaxholms stads nya grafiska profilmanual att lanseras. Det nya är då att 
färger, dekorationer, typsnitt och annat som styr grafiska utformningar då har 
tillgänglighetsanpassats. 

 

Upphandlingsfunktionen planerar att förenkla tillgängligheten av upphandlingsrelaterad information 
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på stadens websida. Dessutom ska arbete med projektet Öppna data, i syfte att tillgängliggöra 
avtalsinformation genom webben och avtalsdatabasen till allmänheten, fortsätta. 

Digital utveckling 
Under 2023 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering att intensifieras. 
För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer 
en samverkansmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten 
att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och 
nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga 
inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram. Funktion för digital signering ska också erbjudas 
alla förvaltningar. 

Dialog och service till näringsliv och Leader Stockholmsbygd 2023-2027 
Utbildningar för det lokala näringslivet kommer erbjudas inom områden som näringslivet önskar t ex 
upphandling. En lathund för att lämna anbud kommer presenteras. Representanter från Destination 
Vaxholm och Företagarna Vaxholm kommer fortsätta delta vid näringslivsberedningens möten. Detta 
för att få ett bättre samspel och dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2023 är fokus att 
fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att 
marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. 

Vaxholms stad har beslutat att delta i Leader Stockholmsbygd 2023–2027. Leader arbetar för 
utveckling av landsbygd och skärgård och målen är hållbara näringar och verksamheter samt hållbara 
och resilienta platser. Från 2023 kommer föreningar och företag i Vaxholm att kunna ansöka om 
bidrag från Leader för att utveckla Vaxholm. En processledare kommer under 2023 arbeta med att ta 
fram en strategi och handlingsplan för centrumutveckling. 

Kompetensförsörjning 
Den förändrade demografin kommer påverka kompetensförsörjningen under de kommande åren. I 
Vaxholms stad blir fler och fler av medborgarna äldre och barnkullarna blir mindre. Det får vidare 
konsekvenser på den service och verksamhet som kommunen skall leverera i framtiden och på den 
kompetens som kommer tillhandahållas. 57 procent av kommunens medarbetare är bosatta i 
Vaxholm och 43 procent kommer från andra kommuner i framförallt norra Stockholm. Förhöjda 
kostnader för transporter och boende samt möjligheter till flexibilitet kommer påverka 
kandidaternas benägenhet att välja Vaxholms stad som arbetsgivare. 

En av våra viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda 
förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir 
avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Fokusområden är: 

• attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser 
• ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat 
• engagerade medarbetare med rätt kompetens. 

Stadens kompetensförsörjningsplanering utgår från Sveriges kommuner och Regioners (SKR) arbete 
med Sveriges viktigaste jobb där nio strategier lyfts fram. Utifrån dessa strategier tar respektive 
förvaltning fram en kompetensförsörjningsplan som specifikt beskriver aktiviteter för att säkra 
kompetensförsörjningen. Nedan följer exempel på strategier och tillhörande aktiviteter som 
Vaxholms stad genomför på central nivå. 

• Strategier: Stöd medarbetarnas utveckling, Stärk ledarskapet, Rekrytera bredare, Utnyttja 
den nya tekniken, Använd kompetensen rätt och Prioritera arbetsmiljöarbetet. 

• Aktiviteter: Värdegrundsarbete, Ledarakademin, Praktikanter, Distansarbete och Mål och 
resultatsamtal. 
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Administrera ny mandatperiod 
Under 2023 kommer stort fokus att läggas på att hantera den nya mandatperioden som börjar 1 
januari. Det kommer innebära större insatser för att hantera nya politiker i kommunens 
förtroendemannaregister samt utlämning av läsplattor och utbildning mm. Upplägget för arbetet 
kommer delvis påverkas av det styre som bildas efter valet. 

Styrning och ledning 
Under 2023 kommer kommunens arbete med Agenda 2030 att fortsätta utvecklas utifrån antagen 
hållbarhetsstrategi. De globala målen för en hållbar utveckling är nu en naturlig del av kommunens 
målstyrning. För att åstadkomma en förändring behöver också delmål och aktiviteter bli en del av 
verksamheternas planering och genomförande. 

Efter deltagande i SKR:s jämställdhetsprojekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering 2021–
2022 fortgår arbetet med att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen 
ska erbjuda en jämställd service. Som ett led i detta har arbetet mot att fatta jämställda beslut 
påbörjats. Under 2023 ska kvalitén i underlagen för beslutsfattande höjas och ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv integreras. 

Under 2023 kommer även arbete med att ta fram och implementera en gemensam projektmodell för 
kommunen att fortsätta. 

Renovering av kajen i stadskärnan 
Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar i projektet för renovering av kajerna, vilka 
sedan ligger till grund för renoveringsinsatserna kommande år. Projektet har dock tvingats avbryta 
upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen 
av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter 
renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, 
kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från 
Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs 
löpande. 

Planeringsstrategi och arbete med ny översiktsplan Vaxholm 2040 
Kommunen ska enligt ny lagstiftning ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren 
efter ett ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att den ska ge en ökad kontinuerlig 
översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Arbetet med den nya översiktsplanen, 
Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget. 

Bostads- och lokalprojekt 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att, inte 
minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, 
bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Invånare 
ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Arbetet med att 
ta fram en handelsutredning fortsätter under 2023. 

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- 
och cykelvägar tillvaratas, berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal För 
att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över 
löpande. Resarö skola planeras inom kommande år ha byggts om med ny matsal och flera nya 
lektionssalar med tillhörande grupprum för att effektivisera verksamheten och möta behoven. Vaxö 
skola kommer att erhålla en ny permanent byggnad för tre lektionssalar och två slöjdsalar. 
Projekteringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget fortskrider med planerad byggstart 
2023. 

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar 
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med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga 
trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som 
inkluderar en förlängd cykelväg utmed Överbyvägen och förbättringar av Resarövägen med ny 
cirkulationsplats, busshållplatser och avlämningsfickor för elever till och från skolområdet. Därtill 
bygget av en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete 
Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Rindövägen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på 
framtida användning av Rådhuset för att berika kulturlivet i Vaxholm. 

Framtagandet av en hastighetsplan fortsätter och arbetet med att ta fram en övergripande 
trafikstrategi påbörjas under 2023. För att få fördjupad kunskap om resandet i kommunen kommer 
resvaneundersökningar att genomföras. 

Datadrivet utvecklingsverktyg för ökad psykisk hälsa 
Sedan flera år får kommunen stimulansmedel vilka syftar till att skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa. Vaxholms stad har upprättat en hållbar 
förvaltningsövergripande struktur för att identifiera, genomföra och följa upp insatser kopplat till 
medlen. Utvecklingsarbete framåt består i att samordna tillgängligdata, med fokus på barn och unga. 
För att möjliggöra detta är kommunen pilotkommun i projektet ”DiD-data i dialog” lett av 
Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med RISE – Sveriges forskningsinstitut och forskare vid Örebro 
universitet. Projektet ska utveckla ett datadrivet utvecklingsverktyg. Målet är att presentera en 
samlad bild av barn och ungas levnadsvillkor och levnadsförutsättningar samt tydliggöra kommunens 
förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt förebyggande och främjande arbete. 

Arbete för minskad klimatpåverkan 
Vaxholms stad är nu medlem i Klimatkommunerna. Det innebär att vi har tillgång till nätverk, 
kunskapsbank och verktyg för att arbeta med klimatfrågorna. För att nyttja fördelarna krävs ett aktivt 
deltagande, ansvaret ligger i huvudsak på Hållbarhetsenheten. 

Arbetet med övergripande energifrågor och uppföljning av energiplanen ska fortsätta i samverkan 
med EON och Fastighetsenheten. Ett energisparprojekt riktat till kommunens verksamheter 
samordnas av Hållbarhetsenheten. 

Klimatpåverkan i kommunen som geografiskt område utgörs till stor del av personbilstransporter och 
privat konsumtion. Beteendepåverkande information och kampanjer är de verktyg som kan användas 
och utvecklas av Hållbarhetsenheten i samverkan med Kommunikationsenheten. Den 
klimatkartläggning som har tagits fram ska vara utgångspunkt för uppföljning av en minskad 
klimatpåverkan som en del av den hållbarhetsredovisning som Hållbarhetsenheten tar fram. 

Arbete för förbättrad vattenkvalitet 
Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram ska vara en grund för kommunens vattenplanering och 
åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet. Lokala åtgärdsprogram är antagna för tre vattenrecipienter 
och åtgärder ska genomföras. Kommunens blåplan ska följas upp. Påverkan på vattenkvaliteten från 
till exempel övergödning hanteras bäst i samverkan med grannkommuner och regionalt. 
Hållbarhetsenheten stöttar Stadsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten i arbetet med att 
förbättra dagvattenkvalitén. 

  

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunstyrelsen -80,1 -82,1 -84,7 -86,4 -87,7 

*Prognos för linjeverksamheten exklusive jämförelsestörande exploateringsposter.  
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I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräkningar samt effektiviserings-
/besparingskrav för kommunstyrelsen. 

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

  

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag -0,5 % -1,0 % -1,0 % 

Följande satsningar ingår i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- 
och löneuppräkningarna. 

• Pris- och lönekompensation: Enligt tabellen ovan. 
• Trafikstrategi: Motprestation enligt stadsmiljöavtalet. 
• Resvaneundersökning: Motprestation enligt stadsmiljöavtalet. 
• Säkerhet: Satsning på säkerhetsverksamheten i form av utökad tjänstgöringsgrad. 
• Ökade politiska arvoden: Nytt arvodesreglemente som medför ökade politiska kostnader. 
• Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvar: Ökad medlemsavgift till följd av ökade 

pensionskostnader för brandförsvaret. 
• Leader: Medfinansiering till Leader Stockholmsbygd. 
• Ökade PO-kostnader: Ökade PO-kostnader till följd av ett nytt pensionsavtal. 

Till följd av organisatoriska förändringar inom stadsbyggnadsförvaltningen sker flytt av budgetmedel 
från planenheten, stadsbyggnadsnämnden och nämnden för teknik, fritid och kultur till 
Stadsbyggnadsförvaltningens stab i PLU. 

• Från stadsbyggnadsnämnden flyttas 1097 tkr avseende GIS-verksamhet och 
stadsbyggnadschefens budget.  

• Från nämnden teknik, fritid och kultur flyttas 903 tkr avseende en halv GIS-samordnare och 
stadsbyggnadschefens budget. 

• Från planenheten flyttas en halv GIS-samordnare till stadsbyggnadschefens budget. 

Stadsbyggnadsförvaltningens budgeterade satsning på 400 tkr år 2022 för framtagande av ett 
kulturmiljöprogram kommer inte att hinna användas under året pga. försenad upphandling. Medlen 
föreslås därför flyttas till år 2023. 

Stadsbyggnadsförvaltningens utredningsuppdrag för Rådhuset, hur det kan användas för att berika 
kulturlivet i Vaxholm, är ofinansierat. Uppskattad kostnad 600 000 kr. 

Ett lokalbidrag till föreningen Rindöborna behöver flyttas från barn- och utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen. 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 

IT -2 -2 -2  

Rådhuset -4    

Summa -6 -2 -2  
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Investering i ny GIS-plattform, 500tkr i 2022 års budget flyttas till 2023. GIS-plattformen är grunden 
för stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter och stöd för bättre kommunikation till intressenter, 
med tydligare kartor och mer information. 

Renovering av Rådhusets fasad och tak har av Kommunfullmäktige erhållit utökad budget för att 
kunna genomföras 2022-2023. Total budget 7,5 mnkr. 

Taxor och avgifter 

Tidsersättning för exploateringsarbete har tillkommit. 
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av 
allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för 
utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i 
digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande 
den för kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 
sammanställning och bifogande av filer 
till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 
Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 
Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 
till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 
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Överföring av fotografisk bild till 
DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
 

 

2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska 
kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även 
ut vid avslag. 

 
Avgifter 
 

Klass Komplexitet Avgift 
1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 
bedöma vilken klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 
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Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en 
mycket komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat 

planförfarande 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

2.3 Tidsersättning för exploateringsenhetens verksamhet  
Avgiften gäller exploateringsenhetens arbete i samband med fastighetsrättsliga frågor och 
avtalslösningar. Framför allt avses här exploateringsfrågor i samband med framtagandet och 
genomförandet av detaljplaner. Ingående arbeten är projektledning, avtalsframställning och 
avtalsuppföljning, administration samt fakturahantering. 

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera. 

  Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

Kostnader som uppstår i samband med framtagandet av detaljplaner, faktureras genom planenheten 
och i enlighet med deras taxa för detaljplaneframställan. 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex 

 
85    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, kvinnor 

 
83    79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
ledarskapsindex, män 

 
91    81 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 

 
84    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, kvinnor 

 
83    80 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
totalindex, män 

 
87    80 

Livsmiljö 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 

 
91 70   80 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 

 
21,8    34,8 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års 
medelvärde) 

 
3,6    9,5 

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen 
regi 

 
7 6    

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) totalt 

 
59 % 58 %   63 % 

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att 
leva, andel (%) flickor 

 
58 % 53 %   59 % 

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, 
andel (%) pojkar 

 
64 % 62 %   68 % 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) 

 
33,5%    31,2% 
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Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 

 
52 51   56 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
flickor 

 
42 44   48 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, 
pojkar 

 
64 60   64 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 

 
47     

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra 
plats att bo och leva på total, andel (%) 

 
97,1 %    92,1 % 

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

 
97,5 %     

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

 
96,8 %     

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

 
2,2 %    54,4 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) totalt 

 
 

72 % 85 %   74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) flickor 

 
 
 

62 % 73 %   74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel 
(%) pojkar 

 
 
 

81 % 97 %   74 % 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv./inv 

 
1,87     

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 

 
90,7 % 89,8 %   83,4 % 

Volym 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%) 

 
63 %     

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), kvinnor 

 
77 %     
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Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 
(%), män 

 
62 %     
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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 Barn- och utbildningsnämnden 
2022-09-26 

Änr BUN 2022/132.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 86 Yttrande mål och budget 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Yttrande till mål och budget 2023-2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023 antas som nämndens 
eget med ändringen att följande förslag till indikatorer tas bort som indikatorer och flyttas till listan för 
nyckeltal:  

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

2. Yttrande till mål och budget 2023-2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023 överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023-2025, innehållande mål och 
indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens 
verksamheter. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att följande förslag till 
indikatorer tas bort som indikatorer och flyttas till listan för nyckeltal:  

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

Bertil Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med Fredrik Östmans (C) ändringsyrkande.  

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Fredrik Östmans (C) ändringsyrkande.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2022-08-30 
Yttrande till mål och budget barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens nyckeltal 2023 
Taxor och avgifter barn- och utbildningsnämnden 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen  

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 

För kännedom: Koray Kahruman, klk  
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Tjänsteutlåtande 
2022-09-02 

Änr BUN 2022/132.042 
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 

 

 

Yttrande till mål och budget 2023-2025 

Förslag till beslut 
Yttrande till mål och budget 2023-2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023-2025, innehållande mål och 
indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens 
verksamheter.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2022-08-30 
Yttrande till mål och budget barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens nyckeltal 2023 
Taxor och avgifter barn- och utbildningsnämnden 
 

Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.  
 
Adressater ska anges enligt nedanstående mall: 

För åtgärd: Kommunstyrelsen 
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret 

 

Utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Smolka 
Verksamhetscontroller 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för stadens 

• uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och 
vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i 
svenska för invandrare samt fritidshem 

• annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet 

• yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman 
för skolor och fritidshem 

• godkännande av enskild som huvudman för förskola 
• beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 

eller fritidshem ska ha rätt till bidrag 
• tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan 

pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag 
• elevhälsa 
• studie- och yrkesvägledning 
• aktivitetsansvar 
• uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen 
• skolbibliotek 
• anordnande av skolskjuts 
• interkommunala ersättningar 
• kulturskola 
• verksamhetsförlagd undervisning (VFU) 

Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 
2021 

Elever i åk 6 som fått godkända 
betyg i alla ämnen, andel (%) 93,1%  93,5% 76,3% Eleverna erbjuds en god 

utbildning och får 
fullständiga betyg. 

Elever i åk 9 som får godkända 
betyg i alla ämnen, andel (%) 91% 93% 90% 81,8% 
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 
2021 

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, andel (%) 
(hemkommun) 

87,7 %  92 % 80,7 % 

Andelen elever inom gymnasial 
vuxenutbildning med godkända 
betyg (hemkommun) 

87 %  87 % 86 % 

I förskolan ger 
undervisningen varje barn 
möjlighet till utveckling 
utifrån sina förutsättningar 
och behov. 

Vårdnadshavare som upplever 
att förskolan väcker deras barns 
nyfikenhet och lust att lära, andel 
(%) (kommunala förskolor) 

92 % 96 % 96 % 92 %* 

Förskollärare (heltidstjänster) 
med förskollärarlegitimation, 
kommunala förskolor, andel (%) 

34% 31% 34% 29% 

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

79,5% 81,7% 82% 69,5% 

Alla medarbetare i Vaxholms 
stads utbildningsförvaltning 
har rätt utbildning, 
erfarenhet och kompetens. 

Fritidshem - Anställda 
heltidstjänster med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

13 % 12 % 23 % 23 % 

*=BM 2022 

Utfall på kunskapsresultaten är preliminära. De officiella utfallen på kunskapsresultaten för 2022 publiceras under hösten. 
Benchmarking (BM) för kunskapsresultat och genomströmning på gymnasiet görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående 
och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2021. 
Benchmarking (BM) för förskolan görs med snittet för utfallet i kommunen (kommunala och fristående förskolor). 
Utfall medarbetare baseras på publiceringsdatum. Mättillfället var 15 oktober 2021, men datan publicerades 2022. 
Benchmarking (BM) l görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen 
för kommunerna dividerat med antalet kommuner). 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 
2021 

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

97% 95% 97% 96%* 

Elever i årskurs 5 - Andel elever 
som känner sig trygga i skolan 
(%) 

90,9% 88% 92% 84%* 

Alla barn, elever och 
vuxenstuderande får en 
likvärdig utbildning som 
bedrivs i hälsofrämjande och 
trygga utbildningsmiljöer. 

Elever i årskurs 8 - Andel elever 
som känner sig trygga i skolan, 
kommunala skolor (%) 

  83 % 81%* 
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 Elever i grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 
- Andel elever som anger att de 
känner sig trygga i skolan (%) 

66 %  77 % 77 % 

CO2e per kilo inköpt livsmedel 1,6  1,6 2 Utbildningsverksamheterna 
bidrar till att minska 
klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av 
lärandet. 

Medarbetare inom den egna 
regin som anser att de i sitt 
arbete agerar resurs- och 
klimatsmart 

84,1 %  86 % 81,8 % 

*=BM 2022 

BM för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, 
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). 
BM för grundskolan görs med Skolinspektionens skolenkät för riket vårterminen 2022. Målgrupp för högstadiet har ändrats från årskurs 9 
till årskurs 8 varför inga utfall finns i Vaxholm. 
BM för vuxenutbildning görs med Stockholms län. 
BM för CO2e görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas. 
BM för medarbetare som agerar resurs- och klimatsmart gör med snitt i Vaxholms stad. 

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 1,1% 2,8% 0% 0% 

 

Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre 
målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de 
ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och 
tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och 
budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Under läsåret 2022/2023 kommer utbildningsförvaltningen prioritera: 

Kvalitet 

För att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och 
de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och 
behov kommer utbildningsförvaltningen prioritera att alla utbildningsverksamheter har en socialt, 
fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Att utveckla verksamheternas tillgänglighet 
(tillgänglighetsresan) innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i 
relation till barns och elevers lärande. Förväntad effekt av insatserna är att barnens och elevernas 
trygghet, nöjdhet, studiero och studieresultat påverkas positivt. Arbetet kommer att påbörjas genom 
en kartläggning av samtliga enheters och funktioners möjligheter till ledning och stöd i arbetet med 
ökad tillgänglighet. Kartläggningen kommer att mynna ut i handlingsplaner för samtliga 
verksamheter för vidare arbete under de kommande åren. 

Utbildningsverksamheterna i staden ska också erbjuda en utbildning som tar tillvara på 
digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos personal, barn och elever i 
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syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Utbildningsförvaltningens beslutade 
digitaliseringsstrategi kommer att implementeras på samtliga nivåer inom förvaltningen. Ett arbete 
kommer också påbörjas för att förbereda genomförandet av digitala nationella prov 2024. 

Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att bibehålla en rättssäker offentlig förvaltning 
genom fortsatta kompetensutvecklingsinsatser, en vidareutveckling av tillsynsprocessen, en fortsatt 
effektivisering av huvudmannens systematiska uppföljning och ett säkerställande av en 
kvalitetssäkrad ärendeberedning till nämnd. 

I Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska alla medarbetare ha rätt utbildning, erfarenhet och 
kompetens. För att ha fortsatt motiverade och engagerade medarbetare och chefer kommer 
förvaltningen under 2023 fortsätta implementeringen av den beslutade 
kompetensförsörjningsplanen. Därutöver kommer en satsning genomföras för att utveckla varje 
medarbetares självledarskap i effektiva team. 

Livsmiljö 

En ökad satsning ska genomföras för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska fortsätta få en 
likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. Arbetet med 
tillgängliga lärmiljöer syftar också till en ökad måluppfyllelse inom trygghet och studiero. En 
övergripande riktlinje för trygghetsarbetet kommer att arbetas fram och implementeras under 
läsåret 2022/2023. 

Utbildningsverksamheterna ska, även under 2023, bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. Alla barn och elever i Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska 
ges förutsättningar att medverka till en hållbar framtid. Fortbildningsinsatser inom området 
klimatpåverkan och hållbar utveckling kommer att genomföras. 

Ekonomi 

För att säkerställa att nämndens ekonomi är långsiktigt hållbar kommer utbildningsförvaltningen i 
Vaxholms stad ha ett ökat fokus på målsättningen att vara en effektiv verksamhet i linje med 
nettokostnadsavvikelser enligt beskrivna målnivåer. Fortsatt analys av nettokostnadsavvikelserna 
kommer att fortgå med prioritering att skapa en åtgärdsplan med snabb implementering. 
Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa 
nyckeltal för att säkerställa en budget i balans. 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-345,9 -350,4 -356,6 -359,0 363,0 

Kommunstyrelsen har fastställt följande ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämnden i den 
kommande planperioden. 

Lön- och prisutveckling 2 023 2 024 2 025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräkningar samt effektiviserings- och 
besparingskrav för barn- och utbildningsnämnden. 
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Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 2 023 2 024 2 025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag -0,5 % -2,0 % -2,0 % 

Följande satsningar ingår i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- 
och löneuppräkningarna. 

• Pris- och lönekompensation enligt tabellen ovan 
• Volymjustering 
• Ökade politiska arvoden 
• Ökade kostnader för persontransporter 
• Ökade personalomkostnader 

Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att de angivna ramarna är tillräckliga och kommer att 
hållas. 

Volymavstämning 

Verksamhet Budget 2022 
(antal) 

Plan 2023 
(antal) 

Plan 2024 
(antal) 

Plan 2025 
(antal) 

 Förskola   536   515   517   529  

 Grundskola   1701   1659   1648   1647  

 SBO   757   733   726   720  

 Gymnasiet   574   586   573   550  

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 

BUN 2,5 2,5 2,5 2,5 

     

     

     

     

     

Summa     

Barn- och utbildningsnämndens bedömning att de angivna investeringsramarna är tillräckliga och 
kommer att hållas. 

Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att planerade investeringar för byggnadsprojekten 
på Vaxö skola och Resarö skola genomförs. Under 2023 kommer förvaltningen fokusera på 
framtagande av lokalprogram för utvecklingen av de båda skolornas lokaler i samråd med 
exploateringsenheten. 

Barn- och utbildningsnämndens fastighetsbestånd är i behov av löpande underhåll för att säkerställa 
en god arbetsmiljö för såväl barn och elever som personal. 

Söderfjärdsskolans kök och diskrum har uppnått teknisk och ekonomisk livslängd och 
storköksutrustningen är i stort behov av felavhjälpande underhåll samt problem med fukt. 
Söderfjärdsskolans kök utgör en central del i måltidenhetens produktion av skolmat för Vaxholms 
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skolor. Den uppskattade kostnaden för renoveringen av dessa två områden uppgår till ca 10 mkr. 
Renoveringen kommer att ställa krav på ett förändrat arbetssätt hos måltidenheten med flera 
mindre anpassningar på andra kök för att bibehålla produktionsnivån under pågående arbeten. 

Ovannämnda behov och tillhörande kostnader bör inrymmas inom kommunstyrelsens 
investeringsvolym. 

Taxor och avgifter 

Punkterna 3.6 och 3.7 är nya och har tillkommit i enlighet med lagstiftning.  Lagstiftaren har bedömt 
att arbetet med tillstånd för etablering av fristående förskolor med mera och extra prov är av den 
karaktären att avgift för det extra arbetet kan tas ut. 
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3 Barn- och utbildningsnämnden 
 
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. 
Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det 
innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 
 
Allmän förskola 
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för 
de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker 
med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 
timmar per vecka. 
 

Taxekategori Avgift per månad 
Förvärvsarbete/studier/asylsökande   
Barn upp till 3 år  

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 årp 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka inkl. lov  
eller 25 tim/vecka exkl. lov  
Barn upp till 3 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Föräldraledig/arbetssökande  
25 tim/vecka exkl. lov  
Barn 3 – 5 år  

Enligt index  
 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 
Barn 3 – 5 år 

25% av index för barn 3-5 
år/vecka 
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Antal placeringar Avgift per månad 
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
 
3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 
 
 
3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 
 

Antal platser Avgift per månad 
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering: 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
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3.4 Kulturskolan 
 

Aktivitet Avgift per termin 
Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
 

1 300 kr  
1 950 kr   
600 kr 
800 kr 

 
Instrumenthyra 
 

  400 kr 

Drama (lektion 60 minuter) 
Drama (lektion 90 minuter) 
Konst (lektion 60 minuter) 
Konst (lektion 90 minuter) 
 

900 kr 
1 350 kr 
900 kr 

1 350kr 
 

 
Avgift vid uppträdande  
Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 
 
3.5 Studiebesök 
 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med rektor eller kostchef. I avgiften 
ingår fika. 
 

Aktivitet Avgift 
Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 

 
3.6 Särskilt anordnad prövning i grundskolan 
Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift om 500kr av den som vill gå igenom särskilt 
anordnad prövning i grundskolan enligt Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. Avgiften tillfaller huvudmannen. 
 
3.7 Avgifter fristående förskolor eller fritidshem enligt 2 kapitlet skollagen 
Ansökan om godkännande som huvudman för en förskola eller fritidshem - 35 000 kr 
Ansökan om godkännande som huvudman för en befintlig förskola eller fritidshem  - 25 000 kr 
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Nämndens nyckeltal 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 

 
100% 95,4%   90,1% 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 
- flickor 

 
100 %    90,4 % 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 
- pojkar 

 
100 %    89,3 % 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) 

 
15,3    14,7 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) - flickor 

 
15,8    15,3 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) - pojkar 

 
14,6    14,2 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) 

 
94%    93,6% 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) - flickor 

 
93 %    93,9 % 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) - pojkar 

 
95 %    93,2 % 

Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) 

 
93,1%    76,3% 

Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) - flickor 

 
96,9 %    78,8 % 

Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) - pojkar 

 
89,9 %    76 % 

Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen 
- Avvikelse SALSA 

 
3,2    2,5 

Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) 

 
91% 93%   81,8% 

Elever i åk 9 som fått godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) - flickor 

 
87,8 %    82,3 % 
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Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

Elever i åk 9 som fått godkända betyg i alla ämnen, 
andel (%) -pojkar 

 
93,8%    79,8% 

Fritidspersonal med lärarlegitimation och 
behörighet att undervisa i fritidshemmet, andel (%) 

 
49,1 % 50 %   42,3 % 

Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, kommunala förskolor, 
andel (%) 

 

34% 31%   29% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 - Avvikelse SALSA 

 
14,2    8,7 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor 

 
262,3    255,1 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar 

 
269,3    235,9 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor 

 
265,9 266,7   245,2 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 

 
85,9%    71,5% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 
- flickor 

 
86,7 %    74,5 % 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 
- pojkar 

 
85,3 %    68,6 % 

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

 

79,5% 81,7%   69,5% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) 

 
     

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) – flickor 

 
     

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) – pojkar 

 
     

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) 

 
     

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) – flickor 

 
     

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, 
andel (%) – pojkar 

 
     

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) 

 
94% 92%   94% 

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) – flickor 

 
93,7 % 94 %    
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Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, 
andel (%) – pojkar 

 
95,1 % 89 %    

Livsmiljö 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

C02-utsläpp skolskjuts/hösttermin 

 
2 359 341     

CO2e per kilo inköpt livsmedel 

 
1,6    2 

Elever i årskurs - Grad av god psykisk hälsa (index 
0-100) - flickor 

 
42 44    

Elever i årskurs - Grad av god psykisk hälsa (index 
0-100) - pojkar 

 
64 60    

Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan - flickor 

 
91 % 87 %   83,5 % 

Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan - pojkar 

 
94 % 93 %   88 % 

Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan (%) 

 
90,9% 88%   85,3% 

Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - flickor 

 
     

Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - pojkar 

 
     

Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna. 

 
     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan, kommunala skolor (%) 

 
 

     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan, kommunala skolor (%) - flickor 

 
     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig 
trygga i skolan, kommunala skolor (%) - pojkar 

 
     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - flickor 

 
     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - pojkar 

 
     

Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de 
alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna. 
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Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

Elever i årskurs 9 - Grad av god psykisk hälsa (index 
0-100) 

 
52 51    

Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel 
(%) 

 
62% 54%    

Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel 
(%) - flickor 

 
63 % 43 %    

Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel 
(%) - pojkar 

 
64 % 64 %    

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

 
97 % 96 %    

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

 
96 % 94 %    

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

 
97% 95%   96% 

Ekonomi 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Trend BM 2021 

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 

 
35 277 kr    37 724kr 

Kostnad förskola kr/inskrivet barn 

 
179 548 kr    157 744kr 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev 

 
126 807 kr    112 043kr 

Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev 

 
102 087 kr    114 217kr 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 

 
189 770    163 821 

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev 

 
63 260    58 286 

Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 

 
126 453    121 508 

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn 

 
37 695    37 846 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 

 
-22,7% -31,4%   -17,1% 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, 
(%) 

 
13% 12,3%   -10,3% 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 

 
11,3% 8,1%   -4,7% 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%) 

 
-15,8%    -8,8% 

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
1,1% 2,8%   0% 
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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 Socialnämnden 
2022-09-20 

Änr SN 2022/57.041 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 76 Yttrande Mål och budget 2023-2025 

Socialnämndens beslut 
Yttrande till mål och budget 2023–2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023–2025, innehållande mål och indikatorer, 
verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 20:15-20:25. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2022-09-06 
- Yttrande mål och budget 2023 
- Nämndens nyckeltal 
- Taxor och avgifter 2023, SN 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen 

Koray Kahruman, ekonomichef, klk 
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, klk 
Agneta Franzén, sf 
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Tjänsteutlåtande 
2022-09-06 

Änr SN 2022/57.041 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Yttrande mål och budget 2023-2025 

Förslag till beslut 
Yttrande till mål och budget 2023-2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023-2025, innehållande mål och indikatorer, 
verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström,  2022-09-06 
- Yttrande mål och budget 2023 
- Nämndens nyckeltal 
- Taxor och avgifter 2023, SN 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen 

Koray Kahruman, ekonomichef, klk 
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, klk 
Agneta Franzén, sf 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar svara för stadens uppgifter avseende: 

• socialtjänstlagen 
• lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• hälso- och sjukvårdslagen 
• lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
• lagen om riksfärdtjänst 
• lagen om färdtjänst 
• 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter 
• flyktingar och asylsökande 
• övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg -helhetssyn, andel 
(%) 

 87 % 90 % 83 % 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -helhetssyn, 
andel (%) 

 59 % 74 %  

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till första 
erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 

33  60 38 

Nöjda brukare: Invånare och 
närstående är nöjda med 
socialnämndens 
verksamheter. 

Väntetid i antal dagar från 
ansökan vid nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, 
medelvärde 

12  14 18 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

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

88 %  90 % 78 % 
God hälsa främjas hos 
stadens invånare och deras 
närstående. 

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

81 %  90 % 74 % 
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

88 %  90 % 82 % 

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

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

54 %   38 % 

Ekonomi 

Beskrivning 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Nettokostnadsavvikelse för 
individ- och familjeomsorg (%) -23%   -12,8% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) -5,9%   -12,7% 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 2,4%   3,4% 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 7,2%    
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre 
målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de 
ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och 
tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och 
budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna ryms inom budget samt 
genom kommande stadsbidrag och förväntas leda till effektivare arbetssätt och minskade 
resekostnader. 

Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter, externa utförare samt 
medborgare behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information 
på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ för 
implementering under 2023. 

För en effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som underlättar det 
dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt i våra 
verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på funktionalitet och design. Kontinuerliga 
uppgraderingar krävs bland annat för att säkerställa dataskydd och för att kunna erbjuda digitala 
medborgartjänster. 

Utifrån de utmaningar som identifierats i kompetensförsörjningsplanen kommer socialförvaltningen 
behöva utveckla sitt arbete med att kunna bibehålla personal/kompetens samt vid nyrekrytering då 
personalsituationen är av yttersta vikt för att kunna leverera kvalitet till våra medborgare. 

Under 2023 kommer regionen att byta ut sitt verksamhetssystem som används för överlämning 
gällande patienter som skrivs ut från slutenvård. Kommunerna ansvarar själva för implementering 
och utbildning av medarbetare, vilket kommer ske kontinuerligt under införandet. 
Utskrivningsprocessen kommer även att inkludera särskilt boende, individ- och familjeomsorgen 
samt HSL-organisationen i våra LSS-verksamheter. Utifrån bestämmelserna om LUS (avtal om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) kommer förvaltningen fortsatta sitt arbete 
med att försöka nå antalet fristdagar i enlighet med den överenskomna 
genomsnittsberäkningsmodellen (i dagsläget 1,3 dygn). 

Arbetet med digital inkludering (främst med fokus på seniorer) fortsätter med ett flertal aktiviteter 
som både berör medborgare och personal i syfte att öka den digitala kompetensen. 

God och nära vård 

Omställningen till god och nära vård är ett omfattande arbete som behöver få ta tid och ske 
succesivt, arbetet kräver ett gott samarbete mellan myndighet, kommun och region. 
Socialförvaltningens fokus ligger på att tillsammans med regionen upprätta gemensamma målbilder 
och en strukturerad samverkan för att driva omställningen med utgångspunkt i lokala förutsättningar 
och behov. Samverkan vid hemgång från sjukhus/korttidsvistelse kommer vara ett fokusområde 
under 2023 men även satsningar inom kompetensutveckling hos vårdens medarbetare för att skapa 
bättre förutsättningar att kunna möta den ökade vårdnivån. 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Myndigheten fortsätter sitt arbete med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att planera, 
kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten jobbar 
kontinuerligt med att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom enheterna. 
Myndighetens processer är färdigställda och uppdateras fortlöpande. 

8370



Socialnämnden, Yttrande till mål och budget 2023 7(9) 

Uppföljning av tidigare omorganisation har genomförts. Utifrån uppföljningen har åtgärder vidtagits 
för att arbeta vidare med att stärka upp enheterna. Detta genom att arbeta med 
kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och processtyrning. Under hösten 2022 påbörjas 
utbildning i handläggning/dokumentation, ATV samt MI. Dessa utbildningar kommer att fortsätta 
under 2023. 

Ekonomiskt bistånd 

Under 2023 förväntas en lågkonjunktur vilken kan innebära öka kostnader avseende ekonomiskt 
bistånd och stöd till arbetssökande. 

Nyanlända 

Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer mottagandet att uppfyllas 
för 2023. Mottagandet av nyanlända 2023 är 20 personer. Vi kan se en utmaning med 
bostadslösningar om stora familjer hänvisas till Vaxholm eftersom tillgången på större lägenheter är 
begränsad. 

En flyktingsamordnare projektanställdes under 2022. Flyktingsamordnaren har samordnat kontakt 
med frivilligorganisationer samt varit stöd till nyanlända i integration och bostadssökande. 
Projektanställningen finansieras inom ram. Ett flertal personer har fått egen bostad med stöd från 
flyktingsamordnaren. En förlängning av projektanställningen under 2023 bedöms som nödvändigt. 

En översyn av bostadsbeståndet har genomförts för att få en effektiv hantering utifrån prognos av 
nyanlända. 

Ukraina 

Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till Sverige. 
Migrationsverket/Länsstyrelsen har tagit fram fördelningstal både på länsnivå och kommunnivå. 
Kommuntalet för Vaxholm blev 44 personer. Vid utgången av augusti månad har 7 personer anvisats 
till Vaxholm stad. 

Myndighetsenheten har arbetat intensivt med planeringen för mottagande av skyddsbehövande 
enligt massflyktsdirektivet. Planeringen kräver mycket samarbete med andra berörda förvaltningar. 

Ovisshet råder gällande rätten för fortsatt vistelse i kommunen för dessa personer efter mars 2023. 
Frågetecken finns också om det under 2023 kommer nya fördelningar av kommuntal. 

Ensamkommande barn 

Under 2022 har Vaxholm tagit emot ett ensamkommande barn. För 2023 finns ännu inga uppgifter 
från Migrationsverket. 

Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen p.g.a rådande brist på 
familjehem. Vid placering i annan kommun görs en överenskommelse med den kommun placeringen 
sker i. 

Internhyresmodellen 

En modell för internhyressättning har beslutats och kommer att gälla från 2023. Modellen innebär 
att kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över till socialnämnden, tex 
modulbyggnadskostnader. Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder. 

En reglering av tilldelade rammedel kommer att genomföras mellan Socialförvaltningen och 
Fastighetsenheten/ Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Avdelningen för utförande 

Mobil dokumentation 

Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt få aktuell och 
nödvändig information om brukare, dennes insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans 
med individen via surfplatta. Arbetet fortgår med att inkludera fler verksamheter samt 
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vidareutveckla arbetssättet. 

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter 

Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer 
att fortgå under 2023, då det till stor del avstannat p.g.a åren med coronapandemi. 

En hemtjänstanalys har genomförts utifrån att övertalighet av hemtjänstpersonal finns på 
eftermiddagarna. Arbetet med detta fortsätter för att hitta lösningar för övertaligheten och en 
översyn av vilka arbetsuppgifter som kan läggas på hemtjänstpersonalen under eftermiddagstid. 
Syfte är att uppnå fler heltidstjänster. 

Efter en utvärdering tillsattes en seniorstödjare på Kanonen genom en projektanställning. Inom ram 
för statsbidrag har servicegraden på Kanonen utökats utifrån efterfrågade tjänster som tidigare 
utfördes av frivilligsamordnaren. Projektanställningen som seniorstödjare kommer att fortsätta 
under 2023. 

Ytterligare satsningar inom ramen för statsbidrag under 2023 är bland annat inköp av: 

• Hjälpmedel inom demensvård 
• Medicinsk utrustning 
• Utbildningsinsatser 

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden. 

Verksamhetsuppföljning LOV 

Verksamhetsuppföljning sker årligen inom egen regi och samt hos entreprenörer. 

Vaxholms äldreboende 

En revisonsgranskning av socialnämndens uppföljning av avtal avseende särskilt boende genomförs 
under hösten 2022. Förslag på åtgärder kommer att hanteras under 2023. 

Uppföljning och fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under 2023. 

Nytt särskilt boende 

Förvaltningen är delaktig i projektet med att planera bygget av ett nytt särskilt boende. Arbetet 
fortsätter under 2023. 

 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Socialnämnden 187,9 -202,1 -205,4 -212,9 -225,8 

Kommunstyrelsen har fastställt följande ekonomiska ramar för socialnämnden den kommande 
planperioden. 

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräkningar samt effektivisering/ 
besparingskrav för socialnämnden. 
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Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag -0,5 % -1,0 % -1,0 % 

Följande satsningar ingår i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- 
och löneuppräkningarna. 

• Volym- och prisjusteringar 
• Ökade politiska arvoden 
• Ökade kostnader för persontransporter 
• Ökade PO- kostnader 

Ett systematiskt arbete från förvaltningens sida tillsammans med en gynnsam volymutveckling och 
konkurrensutsatta priser, har hållit nere kostnaderna och bidragit till att Socialnämnden under flera 
år redovisat ett budgetöverskott. Trots den demografiska utmaningen som kommunen står inför 
bedöms den föreslagna ramen dock ge förutsättningar att långsiktigt bedriva och utveckla 
verksamheten inom nämndens ansvarsområde. 

Övergripande 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Digital utveckling -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Inventarier -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Miljöbil -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

     

     

     

Summa -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

För en attraktiv, effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som 
underlättar det dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare samt medborgare. Detta ställer 
kontinuerliga krav på uppgraderingar samt inköp. 

Hemtjänsten genomför årligen inköp av ny miljöbil för att ersätta sina äldre förbrukade bilar, och 
finns således med i investeringsbudgeten för de kommande åren. 

Taxor och avgifter 

Taxebilagan för 2023 justeras enligt uppräkning enligt nytt prisbasbelopp. Kostnad för måltider i 
heldygnsomsorg justeras till 3960 kr/ månad. 

Ett förtydligande görs gällande egenavgiften inom HVB samt de som har bostadshyra hos vårdgivare. 

Nytt är möjligheten att ansökan om jämkning av måltider. 
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 TAXOR OCH AVGIFTER    
  
 2022-09-01   

 
 
Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 
 
Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan  
för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 52 500 kr för 2023. Från och med den 1 januari 
2023 är den högsta avgiften 2359 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa. 
 
Minimibeloppet 
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.  
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader 
(minimibelopp) och boendekostnad.  
 

Minibelopp för 2023 Belopp per månad 
Minimibelopp för ensamstående. 6144 
Minimibelopp per person för makar  
och sammanboende. 

5116 

Minimibelopp yngre med familjebild-
ning, efter individuell prövning. 

+ 10 % 

 
 
5.1 Äldreomsorg 
 
Hemtjänst 
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadni-
vån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp. 
 

Typ av insats/nivå Högsta möjliga egenavgift per må-
nad per enskild insats, kr 

1 serviceinsats per månad 472 
2 serviceinsatser per månad 944 
3 serviceinsatser per månad 1415 
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1180 
Omsorg över 7 gånger per vecka 1769 
Installationsavgift larm: Ingår i max-
taxa. 

472 

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 
Ej återlämnad larmknapp 1300 
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 2022-09-01  
 
 

 
Särskilt boende 

Typ av insats Avgift per månad, kr 
Heldygnsomsorg per månad 2359 
Måltider, ingår ej i maxtaxa 3960 (132/dygn) 

 
I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår 
inte. Hyreskostnad regleras separat.  
 
Tillfälligt boende 
 

Typ av insats Avgift per dygn, kr 
Omvårdnadsavgift 2359 
Måltider per dag (samma dygnstaxa 
som särskilt boende), Avser hel-
dygsomsorg utom missbruk, behand-
ling på HVB-hem. 

132/dygn 

 
Övriga insatser 
 

Typ av insats Avgift per månad/gång kr 
Matlådor, leverans ingår. Ingår ej i 
maxtaxa. 

46 

Dagverksamhet mat, ingår ej i max-
taxa 

Frukost: 26 
Huvudmål: se matlådor 

Fika: 13 
Dagverksamhet: Omsorgsdel 43 
Trygghetstelefon, inledd månad 236 
Turbundna resor, motsvararande SL´s 
månadskort. Ingår i maxtaxa.  

43/dag 

 
 
5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Vistelseform Avgift/ månad/gång kr Matkostnader 
Korttidsvistelse, barn och ungdom 
under 18 år. 

66/dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 132/dygn 
Fritidsvistelse för barn och ungdom  
över 12 år. 

7/dag 
140/ månad 

LSS-boende 9.8 för barn under 18 år, 
i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd 
per förälder 

LSS-boende 9.8 för barn under som 
uppbär aktivitetsersättning/ inkomst 
i förekommande fall även logi. 

Självkostnadspris för måltider samt bo-
endekostnad 

 
5.3 Familjerådgivning 
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Typ av insats Avgift 
Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 

 
5.4 HVB hem för vård och boende 
 

Typ av insats Avgift 
Egenavgiften för vård och behand-
ling avser endast vuxna missbrukare. 
(HVB)  

80 kr/dygn 
 

Stöd och omvårdnadsboende, vuxna 
(SoL, LVM). Ersätts med: 
 

200 kr Per dygn 
 

Måltider 
Omvårdnadsavgift  

Se måltidskostnad särskilda boenden  
Se omvårdnadsavgift  

 
Bostadshyra hos vårdgivare: I första hand 
ska den enskilde ha ett eget hyresavtal 
med vårdgivaren. I de fall den externa 
vårdgivaren inte tar ut någon hyra från 
den enskilde tar kommunen ut en så kal-
lad boendeavgift.  
 

Avgift uppgår till en tolftedel av 55,39 % 
av prisbasbeloppet eller 2423 kr per må-

nad 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd 
per förälder 

 
Övrigt  

Jämkning för måltider: Den som beviljats mat-
distribution eller har heldygnsomsorg med 
måltider kan ansökan om jämkning av matav-
gift.   

För att beviljas matjämkning erfordras: 
- Att den enskilde bedöms ha rätt till försörj-

ningsstöd 
- att bostadstillägg (BTP) är ansökt och beviljats, 
- att den sökande inte har några tillgångar översti-

gande två prisbasbelopp.  
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 
 87 %   83 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) 

 
 59 %    

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden 

 
54 %    38 % 

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

 

81 %    74 % 

Resursindex ekonomiskt bistånd 

 
48    66 

Resursindex LSS boende och daglig verksamhet 

 
28    29 

Resursindex äldreomsorg 

 
68    77 

För samtliga resursindex gäller utfall från 2020 

Livsmiljö 

Ekonomi 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ 

 
13 261    16 658 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 

 
1 162 000    1 037 221 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 

 
32 193    35 484 

Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%) 

 
-23%    -12,8% 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 

 
2,4%    3,4% 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 

 
-5,9%    -12,7% 
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Volym 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar 
per brukare och månad för timregistrerade 
hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, 
 

32    35 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 
 2,8 %    3,5 % 

Invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, 
andel (%) 
 

5,8 %    7,2 % 
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De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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 Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-09-22 

Änr TFK 2022/102.040 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 56 Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Yttrande till mål och budget 2023–2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023–2025, innehållande mål och 
indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens 
verksamheter. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 19:22-19:32. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022-
09-07  
Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämndens nyckeltal 2023, TFK 
Taxor och avgifter 2023, TFK 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen 

Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret  

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf 
Eva-Lena Granbacka, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf    
 Anna Holm, sbf 
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Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

Förslag till beslut 
Yttrande till mål och budget 2023–2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023–2025, innehållande mål och 
indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens 
verksamheter. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut inrymmer pågående arbete avseende jämställdhetsperspektivet, tex rapportering av 
könsfördelade nyckeltal. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022-
09-07  
Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämndens nyckeltal 2023, TFK 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

• underhåll av stadens: 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 
• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 
• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 
• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 
• barn- och ungdomsverksamhet 
• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 
• biblioteket som kulturellt rum 
• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 
• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 
• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 
• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 
• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen) 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

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

46,2 %  45 % 38,8 % 

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

68,8 %  70 % 75,2 % 

I kommunen finns ett brett 
utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

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

96,5 %  95 % 92,5 % 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

Tillgång till bredband om minst 
100 mbit, andel av befolkning (%) 83%  85% 90% 

Lokalerna har god fysisk 
miljö och service 

NKI-Fastighet  54 55 57 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Skötsel av gång- och cykelvägar, 
andel nöjda medborgare (%) 72,1 %  75 % 75,2 % 

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

85,7 %  85 % 77,6 % 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 

Skötsel av byggnader där 
kommunen har verksamhet, t.ex. 

62,6 %  65 % 69,4 % 
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Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

Vaxholms stad främjar 
idrottsaktiviteter för alla 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

36,3  38 32,2 

Kommunen ska främja 
hushållningen med energi 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan och främja 
hushållning med energi 

146  148 177 

Ekonomi 

Beskrivning 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 
2021 

Utfall 
2022 
(T2) 

Målnivå 
2023 

BM-
värde 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 1,7%  0%  

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

101,2  100  

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Vakansgrad lokaler (%) 1,63 %  3 %  
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre 
målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de 
ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och 
tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och 
budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Kultur och bibliotek 

Både kulturens och bibliotekets verksamheter påverkades mycket av pandemin med verkningar långt 
in i 2022. För att komma tillbaka till läget innan pandemin behöver verksamheterna arbeta 
systematiskt och genomtänkt så att man återigen når Vaxholmsborna. 

Biblioteket satsar på en lättöppet timme på torsdagar. Det innebär att skolor kan boka in sig för 
besök innan biblioteket öppnar. Det kommer utvärderas och från vintern utökas det med förskolor 
om det faller väl ut. 

Det finns nu möjlighet att sitta i studierummet och använda sig av Digitalhjälpen, framtagen av PTS, 
Post- och telestyrelsen, för att lära sig mer om digitala tjänster. Materialet finns på flera språk. Man 
kan även boka IT-handledning hos en bibliotekarie för att till exempel få hjälp med att skapa en e-
postadress, komma igång med Facebook eller Instagram.. Ett visst samarbete med 
socialförvaltningen i Vaxholm har inletts med fokus på äldre och digitalisering. Utvärdering och 
utveckling sker under 2023. 

Kulturen fortsätter med att planera och genomföra arrangemang och evenemang. Kulturnatten, 
kulturbidrag och -stipendier fortsätter vara viktiga delar i verksamheten. Ambitionen är att också ha 
utrymme för att testa nya kulturyttringar, men för att kunna utöka verksamheten krävs mer medel. 

Enheten för kultur och bibliotek kommer göra en studieresa för att få idéer och inspiration till 
verksamhetsutveckling. Den typen av satsningar behöver finansieras med externa medel, resan 
finansieras med bidrag från Statens kulturråd i satsningen Stärkta bibliotek. 

Tekniska enheten 

Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar 
kostnaderna. Det som i första hand berörs är energisektorn, prisökningar i avtal inom anläggning och 
drift samt materialkostnader. Kostnadsökningarna bedöms inte vara snabbt övergående. 

På energisektorn får prisökningarna i första hand genomslag på fastighetssidan. I längden måste 
dessa ökade kostnader tas ut genom hyra och kräver ett aktivt omförhandlande av avtal. Stadens 
fastprisavtal på elförbrukning sträcker sig till 2024 och ny upphandling kommer påbörjas 2023. 

Nya avtal är upphandlade med fast prisökning istället för index medan äldre avtal med index som 
ökat snabbare än KPI får stora negativa genomslag. I praktiken innebär detta en kvalitetssänkning till 
samma pris. 

Materialkostnaderna får i första hand genomslag på investeringar och eftersom 
investeringsbudgeten inte räknas upp med index innebär det i praktiken en långsammare 
underhållstakt. 
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Några av nyckelfaktorerna för att säkerställa en bibehållen kvalitet i verksamheten framgent bedöms 
vara: 

- Väl genomförda upphandling med effektiv avtalsuppföljning 
- Säkerställande av intäkter genom avtalsförhandlingar, taxor och bidrag 
- Genomarbetade underhållsplaner med väl avvägda åtgärdsplaner 
- Energibesparande åtgärder, egen produktion av el samt återvinning och styrning av 
energiförbrukning 

Upphandlingar: 
Enheten arbetar med upphandling av drift och skötsel inom utomhusmiljö och idrottsverksamhet. 
Området är verksamhetens största avtalsområde och nuvarande avtal går ut i oktober 2023. Hela 
enheten deltar i upphandlingen och samtliga verksamhetsansvariga har egna områden att ansvara 
för. Expertis har även hämtats in utifrån i form av projektledning och avtalsgranskning. En tydlig plan 
för uppföljning som tar stöd från planen för uppföljning av privata utförare kommer tas fram. 

Enheten arbetar tillsammans med övriga kommuner för att via inköpscentral upphandla ny 
belysningsentreprenör. Avtalet väntas vara färdigt under 2023. 

Arbetet med att upphandla skogsvård pågår och förväntas vara färdigt under 2023, målsättningen är 
att åtminstone till en början kunna täcka kostnader med avverkning enligt skogsvårdsplanen. 

Enheten arbetar dessutom med flertalet ramavtal för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna beställa 
konkurrensutsatta åtgärder utifrån underhållsplanen. Underlagen kommer granskas av extern 
kompetens och avtal förväntas kunna tecknas under 2023. 

Intäkter: 
Enheten arbetar med flertalet omförhandlingar av lokalhyresavtal och arrendeavtal. Flertalet avtal 
gäller dock ideella föreningar där processen kostar mer än vad den ger intäkter. 
Ett mer aktivt arbete med att differentiera taxor samt uppföljning och tillsyn av området har visat 
kunna ge intäktsökningar. 
Enheten arbetar inom flertalet områden där det går att söka statliga bidrag för att finansiera projekt. 
Exempel på detta är statliga medfinansiering för infrastrukturåtgärder samt åtgärder inom så kallade 
gröna investeringar. Arbetet är tidskrävande men kan ge en stor ekonomisk positiv effekt. För att 
möjliggöra detta krävs kompentent projektledning och väl förberedda underlag. 

Underhållsplan: 
Underhållsplanen uppdateras årligen och ger en helhetsbild av stadens allmänna anläggningars skick. 
Inventeringsarbetet ligger i fas med underhållsplanen medan en del åtgärder har behövts skjutas på 
framtiden av ekonomiska skäl. Inom anläggningsområdena gator och vägar samt fastigheter ligger 
enheten bra till med både inventering, åtgärdsplaner och kostnadsbedömningar. Inom övriga 
områden pågår besiktningar och kostnadsberäkningar. Det anläggningsområde som har störst risk ur 
ett ekonomiskt perspektiv är broar. Åtgärder relaterat till underhållsbehovet är inte ännu fullt ut 
kostnadsberäknade och därmed ej heller finansierade i investeringsbudget. Ett väl genomfört 
underhållsarbete leder till lägre drift och skötselkostnader men kräver även en förankring i 
nyttjandet. För att prioritera vilka åtgärder som skall utföras krävs en helhetsbild och förankring i 
långsiktiga planer. 

Energi: 
För att minska energiuttaget krävs både investeringsåtgärder, driftåtgärder samt ändrat beteende. 
Stadens miljöstrateg är ett bra bollplank och stöd och stadens energiplan är ett bra styrdokument 
som nyttjas vid planering av åtgärder både inom investeringsåtgärder och driftåtgärder. En 
uppkoppling av stadens anläggningar till ett infrastrukturnät planeras och kommer öka möjligheterna 
till styrning i driften. Sedan avtal slöts som ger tillgång till tomrör längst hela Vaxöns stomnät är detta 
möjligt. Beteendeförändringar kring nyttjande av energi tas i dialog med verksamheter i den mån de 
nyttjar stadens lokaler. 
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Livsmiljö 

De åtgärder som leder till ökad livsmiljö inom tekniska enhetens ansvarsområde går ofta hand i hand 
med åtgärder som leder till ökad kvalitet och ekonomisk effektivitet. 

Väl genomförda underhållsåtgärder inom offentliga anläggningar leder exempelvis till lägre 
driftkostnader men uppskattas också av allmänheten. Att vistas i välskötta miljöer har visats minska 
förstörelse och nedskräpning. 

Att säkerställa genomtänkt dagvattenhantering inom öppna dagvattenlösningar minskar behovet av 
dagvattenledningar. Det förlänger även gatubeläggningens livslängd då det inte sker inträngningar 
eller står vatten på asfalten. Dessutom ger det en bättre rening av dagvatten genom infiltration 
istället för att rinna rakt ut i havet. 

Samtliga åtgärder som minskar energiuttaget ger även detta en direkt ekonomiskt positiv effekt. Väl 
underhållen teknik levererar både bättre kvalitet samt lägre driftkostnader i form av lägre 
förbrukning samt lägre skötselkostnader. 

Enheten arbetar därför med att säkerställa ett helhetstänkt vid planering av utförande av samtliga 
omfattande åtgärder. 

Ekonomi 

På lång sikt finns stora utmaningar men också stora möjligheter att till kostnadseffektiviseringar. 
Generellt har enheten som prognos att kunna bibehålla samma kvalitet till samma kostnad i driften 
under 2023 givet att underhållsåtgärder kan utföras när de behövs. 

Den större utmaningen är att rymma nödvändiga underhållsinvesteringar inom befintlig ram. Det är 
av stor vikt att majoriteten av enhetens investeringsutrymme går till att arbeta ner befintlig 
underhållsskuld. 

  

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2022 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

-57,1 -57,1 -59,7 -66,7 -74,4 

I dem fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräkningar samt effektivisering/ 
besparingskrav för nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

  

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag -0,5 % -1,0 % -1,0 % 
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Följande satsningar ingår i dem fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver dem generella 
pris- och löneuppräkningarna. 

• Pris och lönekompensation. Enligt tabellen ovan. 
• Kompensation avskrivningskostnader. Dels av allmän platsmark Norrberget och utökad 

investeringsbudget. 
• Parkeringsutredning. Utreda och ge förslag på parkeringslösningar. 
• Ökade politiska arvoden. Nytt arvodesreglemente som medför ökade politiska kostnader. 
• Ökade PO kostnader. Till följd av nytt pensionsavtal. 

Från verksamheten efterfrågas följande satsningar på driftbudgeten: 
- Ej budgeterade kostnadsökningar relaterat till indexhöjningar 2022 - 387 tkr 
- Specifik driftbudget att hantera oförutsedda kostnader relaterat till Kajen. - 500 tkr per år fram till 
2026. 
- Satsning för att återplantera träd i stadsnära miljö, flertalet träd har under en längre tid behövts ta 
ner, främst på grund av Almsjuka. En budget för återplantering finns inte. - 200 kr per år i tre år. 

Kostnadsökningar inom driftavtal för allmän plats är svårt att beräkna, nya avtal skall vara på plats 
under hösten och avtalsområdet påverkas kraftigt av materialpriser, drivmedel och 
personalkostnader. 

Till följd av organisatoriska förändringar inom stadsbyggnadsförvaltningen sker flytt av budgetmedel 
från nämnden för teknik, fritid och kultur till Stadsbyggnadsförvaltningens stab i PLU. Totalt flyttas 
903 tkr avseende budget för stadsbyggnadschef och en halv GIS-samordnartjänst. 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Gator och trafik -6,8 -6,8 -6,8  

Fastighetsunderhåll och 
ombyggnad -15 -15 -15  

Hamnar, kajer -1 -1 -1  

Fritid -1 -1 -1  

Park och mark -1 -1 -1  

Tillgänglighetsanpassa 
seniorbostäder -0,5 -0,5   

Fredriksberg brygga 
cykelparkering + väderskydd -1,2    

Stombuss  -0,5   

Summa -26,5 -25,8 -24,8  

Inom investeringsbudgeten finns en rad behov utpekade inom underhållsarbetet. 

Dels en generell uppräkning för att möta kostnadsökningar om ca. 20% på respektive underhållspost 
för att möta innevarande års samt nästkommande års kostnadsuppräkningar. Motsvarar ca. 5 mkr Av 
dessa avser verksamheten att sätta av 2 mkr årligen som inte skall planeras utan säkerställa ett 
utrymme för akuta åtgärder. Akuta åtgärder innebär åtgärder så som vattenläckor, slukhål samt 
åtgärder relaterat till besiktningar inom idrottsanläggningar, lekplatser, hissar, ventilationssystem. 
Detta utrymme krävs för att säkerställa att anläggningar inte utsätts för driftstopp. 
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 - Upprustning av Gatubelysning, inventerat behov ca. 12 mkr, varav 3 mkr åtgärdas under 2022. För 
att fortsätta i samma takt efterfrågas 3 mkr/år i tre år, 2023-2025. Delar av Vaxön har ny belysning 
och inventering har påvisat att stolpar i fler områden behöver åtgärdas för att inte riskera 
följdskador. 

Fortsatt arbete i enlighet med Energiplan 2030, vilken föreskriver löpande åtgärder som leder till 
lägre driftkostnader: 
 - Energiplanåtgärder 1mkr 
- Solceller 1mkr 

Budget för Scoutstuga samt utökning av allmän parkering vid Eriksö inväntar bygglov och behöver 
därför flyttas från 2022 till 2023. 

I inventeringsarbetet med underhållsplanen har enheten pekat ut Norrbergshamnen som särskilt 
eftersatt. Efter en besiktning var trädäcket/bryggan som går längst Norrberget framkom att 
anläggning behövde stängas av av säkerhetsskäl. De alternativ som finns är att rasera anläggningen 
och istället nyttja den naturstig som finns ovanpå berget alt. renovera. En rasering skulle innebära en 
lägre tillgänglighet till Norrbergsbadet. 
Renoveringskostnaderna för anläggningen är uppskattade till 1,5 mkr. 

Ett omfattande investeringsprojekt som är projekterat med framtagna bygghandlingar är 
upprustning av Söderfjärdsskolans storkök. Köket är ekonomiskt avskrivet och utrustningen sjunger 
på sista versen. För att säkerställa framdrift krävs en åtgärd under nästkommande år. Fastighet 
noterar att åtgärden beräknas kosta 10 mkr och överstiger därmed beloppsgränsen enligt nämndens 
reglemente. 

Så även fasad och fönsterrenovering av Söderfjärdsskolan där komponenterna är avskrivna i 
anläggningsregistret och kräver omfattande åtgärder för att säkerställa att onödig kapitalförstöring 
inter sker. Fastighet noterar att åtgärden beräknas kosta 5,8 mkr och överstiger därmed 
beloppsgränsen enligt nämndens reglemente. 

Ett projekt som tekniska enheten arbetar med som ligger under långsiktiga investeringsbudgeten är 
GC Rindövägen budgeterat till 8,4 mkr 2022. Majoriteten av budgeten efterfrågas flyttas till 2023, 
prognos för projektet under 2022 är 0,8 mkr. Beslut om utförande uppskattas kunna ta under hösten 
2022. 

Taxor och avgifter 

Prisjusteringar har gjorts i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) . 

Revidering av taxor gällande upptäckt av olovligt brukande av allmän platsamark har gjorts. 
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 TAXOR OCH AVGIFTER 2022 2023 
  

INSTRUKTIONER REVIDERING AV TAXOR: 

Reviderad text från 2022 stryks över och färgas röd 
Ny eller ersättande text till 2023 färgas grön 

 
 

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
 
4.1 Parkering 
 
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 
Inklusive moms 
 
Zon 
kod 

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa 
 
 

1595 2 timmar: 
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 
- Rådhusgatan 
- Repslagaregatan 
- Rådhustorget 
- Torggatan, östra delen 
- Söderhamnsplan, parkeringsyta 
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 31 kr/tim 8–18 vardagar 
och 8–15 helger 

 

1596 4 timmar: 
- Kapellgatan 
- Fiskaregatan 
- Cronhamnsplan 
- Strandgatan, norra delen 
- Lägergatan 
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 31 kr/tim 8–18 vardagar 
och 8–15 helger 

 

1599 2 timmar: 
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 
 

30 31 kr/tim 8–18 vardagar 
och 8–15 helger 

 
1597 5 dygn: 

- Roddaregatan östra delen 
- Hamngatan 52, vid Storstugan 

Året runt: 
 

30 31 kr/tim 
 500 529 kr för en dygnsbil-

jett 
 
 

1606      Höst, vinter, vår (kväll och helg) 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/9 - 30/4 
             Avgiftsfritt  
   Parkeringsförbud tisdagar  

00–08  
 
 

1606 Sommar, 5 dygn 1/5 – 31/8  
20 21 kr/tim 
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- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

300 317 kr för en dygnsbil-
jett 

 
1598 30 dygn: 

- Floravägen, parkeringsyta 
1 juni – 31 augusti: 

 
100 105 kr/dygn de första 10 

dygnen, 
därefter avgiftsfritt 

 
Drivmedelsladdning eltaxa 
 
Zon 
kod 

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön  

Taxa 
 
 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 
- Västerhamnsplan 
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 
 

25 26 kr/timme 
 
 

 
 
 
Boendeparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller 
är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.  
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars 
begränsning eller med längre tillåten tid. 
 
Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.  
 

Helår 2500 2645 kr  
1 maj – 31 augusti  450 476 kr per månad 
1 september – 30 april  150 158 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 634 kr, återstående tid på 
förlorat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Nyttoparkeringstillstånd 
Inklusive moms 
 
Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 
förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-
vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.  
 
Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adress-
punkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 
och/eller sophantering i egen regi 
 
Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 
skall taxan erläggas. 
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Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 
längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre 
än två timmar. 
 

Helår                 4000 4232 kr 
1 maj – 31 augusti                 700 740 kr/månad 
1 september – 30 april 200 211kr/månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlo-
rat tillstånd tillgodoräknas. 
 
 
Felparkering 
Exklusive moms 
 

Felparkering, grov förseelse 900 952kr  
Felparkering 700 740kr  

 
 
4.2 Hyra av lokaler  
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 

Rådhuset mötesrum Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Sessionssalen, 20 personer 410 433kr 190 201kr 
Nämndrummet, 10 personer 190 201kr 105 111kr 
Västra gavelrummet, 14 personer 190 201kr 105 111kr 
Administrationsavgift, debiteras 
som en engångskostnad vid varje 
bokning 

500 529kr 500 529kr 

 
I hyran ingår: 

• Projektor 
• Wi-Fi 

 

Matsalen i Kronängsskolan 
300 personer 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 460 486 kr/h 280 296 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt 

360 380 kr/h 360 380 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och sönda-
gar, obligatoriskt 

600 634 kr/h 600 634 kr/h 

Städavgift, engångskostnad 400 423 kr 400 423 kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 529 kr 500 529 kr 
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• Lokalvärd är obligatorisk  
• Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 
Aulan i Kronängsskolan 
330 sittplatser 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1300 1375 kr/h 580 613 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obli-
gatoriskt 

360 380 kr/h 360 380 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, 
obligatoriskt 

600 634 kr/h 600 634 kr/h 

Städavgift, obligatorisk engångskostnad 800 846 kr  
 

800 846 kr  
 

Administrationsavgift, debiteras som en 
engångskostnad vid varje bokning 

500 529 kr 500 529 kr 

 
• Lokalvärd är obligatorisk  
• Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
• Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 
Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-
ligt självkostnadsprincip.  
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4.3 Hamnverksamhet  
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.  
 

Båtplats i kommunal småbåtshamn, 
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Nyregistreringsavgift, båtplatskö 500 529 kr 
Årsavgift, båtplatskö 300 317 kr 
Grund plats 1408 1489 kr 
Normal plats 2003 2119 kr 
Fullgod plats 2922 3091 kr 
Företagsplatser, Estlandsvägen 3906 4132 kr 

 
Företagsplats i Gästhamnen Taxa 
Företag som abonnerar båtplats 3906 4132kr/år 

 
Kajplats i handelshamn Taxa  
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 3290 3480 kr/månad 
Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och 
upptar mer än 4 meter 

6579 6960 kr/månad 

Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till en-
ligt fastställd turlista/loggbok 

56kr 59/studs 

 
Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 
skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 
 
Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 
 
Drivmedelsanläggningar 
 
Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 
avtal. 
 
Gästhamnar 
 
Tillfällig angöring 
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  
 
Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  
 
I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 
 
 
4.4 Upplåtelse av allmän platsmark  
Exklusive moms 
 
Avgift ska betalas för ansökt den period som upplåtelsen avser även om ytan inte tas i an-
språk.  
 
Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 
2 x 3 meter. 
 
Taxa 1 
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Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 
 
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (6600 kr). Samma sak gäller om 
mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, de-
biteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (6600 kr).  
 

Torghandel/Tillfällig 
försäljning 

Taxa 1 Taxa 2 Förtydligande 

Per plats och dag 350 370 
kr 

0 kr Vid tillfällig försäljning som ej sker vid 
torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska större 
plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för 
"Utökad plats", applicerat för yta översti-
gande 10 kvm. Tillfällig försäljning inklu-
derar evenemang med försäljningssyfte. 

Per plats och vecka 1 500 
1587 kr 

0 kr  

Per plats och månad 3 300 
3491 kr 

Ej bok-
ningsbart 

 

Utökad plats Ordinarie 
taxa + 

200 211 
kr/kvm 

 200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 kvm 
för tillfällig försäljning.  

 
 
Försäljningskiosker och foodtrucks 
 
Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 
beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (5400 kr). Samma sak gäller om 
mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, de-
biteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (5400 kr).  
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per dag 300 317 kr Lägsta avgift som tas ut är 600 634 kr.  

El ingår ej. 
Per vecka 1300 1375 El ingår ej. 
Per månad 2700 2856 kr El ingår ej. 
Per säsong 10 000 10 580 kr 1 april-30 september. El ingår ej. 
Kiosk överstigande 
10 kvm 

Ordinarie taxa + 
300 317 kr/kvm 

300 317 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm. 

 
Uteserveringar 
 
Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 
av redan befintlig verksamhet. 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
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Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Per kvm och månad 170 179 

kr 
 

Per kvm och säsong 155 163 kr 1 april-30 september. Priset är satt per månad. 
Per kvm och säsong 130 137 kr 1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad. 

 
Skyltvaror och liknande utanför butik 
 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Skyltvaror utanför butik 110 116 

kr/kvm/månad 
Direkt försäljning får inte bedrivas på 
ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska 
vara i direkt anslutning till butik. Katego-
rin inkluderar demonstrationsobjekt, 
klädställningar etc. 

Övriga anordningar 110 116 
kr/kvm/månad 

Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, 
kundkorgar, skyltar etc. 

 
 
Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera 
 
Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori. 
 
Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt 
brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför 
givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterli-
gare (1) månads dubbel avgift.  
 

Disponerad yta Taxa Förtydligande 
Byggetablering månad 75 79 kr/kvm* 

50 52 kr/kvm 
 
Definieras som ett inhägnat ar-
betsområde. Ställs nedan defi-
nierade föremål inom området, 
så tas ingen avgift ut från 
dem. Priset gäller per upplå-
telse. Lägsta avgift 600 634 kr. 

Skylift, byggkran, saxlift, 
motorredskap, mobilkran 
eller liknande 

350 370 kr/dygn 
1500 1587 kr/vecka  

 

Fristående container, bo-
dar, upplagsyta eller lik-
nande 

100 105 kr/dygn 
400 423 kr/vecka  

 

Byggsäck dygn 50 52 kr/säck  

Byggskylt månad 60 63 kr/kvm  

Byggnadsställning månad 50 52 kr/kvm Lägsta avgift som tas ut är 
600 634 kr. Byggställningen 
ska om möjlighet finns, se till 
att gående ges en bredd på 
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minst 1.5 m på gångbanan, 
under eller vid sidan av bygg-
ställningen 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 
 
 
4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 
 
Taxa 1 
Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.  
Taxa 2 
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel. 
Taxa 3 
Tidsbokningar för privatpersoner. 
 
 

Gymnastiksalar och 
Sporthallar 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 3 
Timpris 

Sporthallen, Campus 600 634 
kr 

120 126 
kr 

450 476 
kr 

Bollhallen, Campus 600 634 
kr 

120 126 
kr 

450 476 
kr 

Vaxö gymnastiksal 300 317 
kr 

80 84 kr 215 227 
kr 

Resarö gymnastiksal 300 317 
kr 

80 84 kr 215 227 
kr 

Rindö sporthall 350 370 
kr 

100 105 
kr 

240 253 
kr 

Rindö spegelsal 300 317 
kr 

80 84 kr 215 227 
kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Spegelsalen, mötesrum 300 317 
kr 

100 105 
kr 

Föreningens tvättstuga - 60 kr 
 

Ishall 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 
1587 kr 

100 105 
kr 

 
Fotbollsplan Taxa 1 

Timpris 
Taxa 2 
Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 
1587kr 

160 169 
kr 

 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 
kräver övernattning regleras genom avtal. 
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4.6 Stadsbiblioteket 
 
Momsfritt om inte annat anges. 
 
Förseningsavgifter 
 
Per medium och påbörjad vecka 10 kr 
Korttidslån 5 kr per dag 
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 
Förkomna medier 
 
Barnmedier 150 kr per styck 
Vuxenmedier 250 kr per styck 

 
För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-
pris. 
 
Kopior 
 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 
A4 färg, per sida 5 kr 
A3 svart/vit, per sida 4 kr 
A3 färg, per sida 10 kr 

 
För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 
 
 
Övriga avgifter 
 

Fjärrlån 40kr 
Nytt bibliotekskort 10 kr 

 
4.7 Övrigt 
 
Lotteritillstånd 
 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 
< 1 000 kr 50 52 kr 
1 001 – 5 000 kr 100 105 kr 
5 001 – 15 000 kr 200 211 kr 
> 15 001 kr 500 529 kr 

 
Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  
 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

 
4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats) 
 
Schakt Taxa 
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 2 116 kr 
Första veckan öppen schakt - 
Påföljande veckor i ansökan 1 000 1 058kr 
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Försening utan förlängning 3 000 3 174 kr 
Förlängning av schakttillstånd 2 000 2 116 kr 

  
 
TA-plan Taxa 
Ansökan om TA-plan 1 200 1 269 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 3 000 3 174 kr 

 
 
Vite schakt Taxa 
Olovlig schakt 6 000 6 348 kr / vecka 

 
 
Vite TA-plan Taxa 
Godkänd TA-plan saknas 5000 5 290 kr / tillfälle 
Vägmärke saknas 500 529 kr / styck per dygn 
Enkel avstängning saknas 500  529 kr / meter per dygn 
Tung avstängning saknas 1 500 1 587 kr / meter per dygn 
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 2 645 kr / person och till-

fälle 
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Nämndens nyckeltal 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 2(7) 

Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Andel barnbokslån (%) 

 
46 % 47 %    

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

 
    83,8 % 

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

 
     

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

 
     

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

 
96,5 %    92,5 % 

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

 
96,5 %    93,2 % 

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

 
    91,1 % 

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare (%) 

 

84 %    81,8 % 

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

     

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 

     

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

 
46,2 %    38,8 % 

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

 
45,3 %    40,3 % 

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

 
47 %    37,9 % 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 3(7) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 

 
38,3 %    43,8 % 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
34,3 %    42,6 % 

Kommunens arbete för att främja det lokala 
kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
42,2 %    39,5 % 

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

 

68,8 %    75,2 % 

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

 

    76 % 

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

 

70,1 %    75,4 % 

NKI-Fastighet 

 
 54   57 

NKI - Fastighet - skola 

 
 69    

NKI-Fastighet - Förskola 

 
 46    

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

 
83%    90% 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare (%) 

 
60,9 %    69 % 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
60,6 %    69,9 % 

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 
kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 

 
61,2 %    68,1 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%) 

 
65,3 %    71,4 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
66,4 %    71 % 

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 
64,4 %    71,8 % 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 4(7) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare (%) 

 
94,5 %    90,2 % 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 
94,8 %    90,5 % 

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel 
nöjda medborgare - män (%) 

 
94,1 %    89,9 % 

Livsmiljö 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

 
36,3    32,2 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år, flickor 

 
34,6     

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år, pojkar 

 
38     

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

 
85,7 %    77,6 % 

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

 
89,8 %    78,3 % 

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

 
81,5 %    76,9 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
85,2 %    77,6 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
86,1 %    78,2 % 

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
84,3 %    77 % 

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

 

62,6 %    69,4 % 

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

 

62,9 %    68,7 % 

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

 

62,3 %    69,9 % 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 5(7) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

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

 
70,6 %    68,2 % 

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

 
71,6 %    70,1 % 

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

 
69,4 %    66,3 % 

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

 
72,1 %    75,2 % 

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

 
72,3 %    75,5 % 

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

 
71,9 %    74,9 % 

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare (%) 

 

79,1 %    78,3 % 

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 

 

    79,1 % 

Skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., 
andel nöjda medborgare - män (%) 

 

75,7 %    77,2 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
81,4 %    83 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
86,5 %    84,1 % 

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
76,2 %    81,8 % 

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

 
70,9 %    69,7 % 

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%) 

 
69,5 %    69,6 % 

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda 
medborgare - män (%) 

 
72,5 %    69,7 % 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 6(7) 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

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

 
64,6 %    66,2 % 

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

 
61,3 %    64,8 % 

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

 
68,2 %    67,5 % 

Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan 
och främja hushållning med energi 

 
146    177 

Ekonomi 

Mått Utfall 2021 Utfall 2022 Utfall 2023 Tren
d BM 2021 

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

 
101,2     

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 

 
1,7%     

Vakansgrad lokaler (%) 

 
1,63 %     
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Nämnden för teknik, fritid och kultur, Nämndens nyckeltal 7(7) 

De globala målen 
Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en 
bedömning. Nedan listas de 17 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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Sammanfattning 

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Från 
och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera 
delar av ett positivt resultat i en 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 som gör det måste 
besluta om hur reserven ska hanteras. Vaxholms riktlinjer för resultatutjämningsreserven är 
formulerade utifrån lagens minimikrav för reservering till RUR och propositionens exempel för 
disponering av RUR. 

Reservering till RUR 
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för reservering i stället uppgå till det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av summan av skatteintäkter, generellastatsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

Beslut om att reservera till en resultatutjämningsreserv tas i samband med fastställandet av 
årsredovisningen. 

 

Disponering av RUR 
Två kriterier ska vara uppfyllda: 

1. prognosen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga utvecklingen 
de senaste tio åren och, 

2. balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker).  
 

Beslut om planerat uttag från resultatutjämningsreserven kan fattas i samband med 
budgetbeslutet. Det faktiska uttaget ur resultatutjämningsreserven beslutas dock i samband med 
fastställandet av årsredovisningen.  
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Sammanträdestider år 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Arbetsutskottets sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 10:40 den; 
18 januari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 23 augusti, 11 oktober och 8 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 18:00 den; 
10 januari, 2 februari, 23 mars, 4 maj, 1 juni, 7 september, 26 oktober och 23 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2023 fastställs till kl. 18:00 den; 
13 februari, 24 april, 12 juni, 18 september, 13 november och 11 december. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2023. Styrande datum för 
förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. 
Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har 
i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.  

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 

Sammanträdena för kommunstyrelsen föreslås börja kl. 18:00 och kommunfullmäktiges sammanträden 
föreslås börja kl. 18:00. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-08-23 
Förslag till sammanträdesschema 2023 

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Johanna Frunck, klk 

För kännedom: Ledamöter och ersättare i AU, PLU, KS samt KF 
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