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Del 1- Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av
kommunens verksamhet. Den inleds med en sammanfat-
tande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk
hushållning. Därefter sammanfattas resultat och viktiga
händelser inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt
av resultat inom målområdet ekonomi, en sammanfat-
tande finansiell analys och en beskrivning av stadens in-
flytande i bolag och organisationer. I förvaltnings-
berättelsen presenteras också en redovisning av Vax-
holms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av
framtid och utveckling under de närmaste åren.

Del 2 - Stadens verksamhet
I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms
stads nämnder samt kommunstyrelsen. Inom varje om-
råde beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete
under året samt en framåtblick.

Del 3 - Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens resultat-
räkning, balansräkning, kassaflödesanalys, investerings-
sammanställning, noter och redovisningsprinciper.

Bilaga 1-2 
I bilaga 1 redovisas utfall av de nyckeltal som är utvalda
att indikera måluppfyllelse. I bilaga 2 
redovisas politiska ledamöter.

Så läser du Vaxholms stads 
årsredovisning
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2017 var ännu ett gott år för Vaxholm!
Arbetet med stadens övergripande målområden

kvalitet, livsmiljö och ekonomi utvecklas i rätt
riktning. Att Vaxholms invånare även fortsatt ska
känna sig trygga i den stad vi lever och verkar i – det
är centralt i vårt arbete inom målområdet livsmiljö. Vi
konstaterar därför med glädje att Vaxholm fortsätter
vara en trygg plats. I SCB:s årliga undersökning är
Vaxholm en av de tryggaste kommunerna i landet en-
ligt invånarnas egen skattning 2017, med en fjärde -
placering av 131 deltagande kommuner.

Under året har vi gjort stora insatser för att ytterli-
gare höja kvaliteten i våra verksamheter. Skolornas
resultat är fortsatt mycket bra och har nyckeltal som
är bland de högsta i landet. Alla elever från åk 4 har
nu tillgång till egen dator och elever i åk 1-3 har god
tillgång till lärplattor. En kundmätning under året
visar att hemtjänstens kunder ger Vaxholms stads
hemtjänstpersonal högre betyg än genomsnittet i 
landet.

Arbetet med mottagandet av nyanlända har under
året varit intensivt och med stort engagemang från
både privatpersoner och frivilligorganisationer. Under
året har vi hälsat 43 nyanlända välkomna som nya
Vaxholmsbor. Vi gläds åt att vi i Vaxholm två år i rad
lyckats erbjuda boende till samtliga nyanlända perso-
ner som anvisats av staten. 

2017 var också året då vi förverkligade Campus
Vaxholm – en sammanhängande trygg plats för skola,
kultur, idrott och fritid. Vaxholms nya högstadieskola
döptes efter en namntävling till Kronängsskolan och
invigdes inför höstterminen, intill den nya idrotts -
hallen som stod klar tidigare.

Stadens arbete för god vattenkvalitet har bland
annat resulterat i en blåplan som syftar till att bevara

och utveckla Vaxholms vattenområden. Restaure-
ringen av Eriksömaren, en våtmark som renar dagvat-
ten på sin väg ut i Tallaröfjärden, är ett av de arbeten
vi gör för bra vattenkvalitet. Renoveringen av området
stärker även invånares visuella upplevelse av området
som många passerar vid entrén till det välbesökta fri-
luftsområdet Eriksö. 

Vaxholm bedriver en ansvarfull ekonomisk politik
och har av tradition en god ekonomi. Årets resultat
uppgick till 27,3 miljoner kronor eller 4,3 procent.
2017 har vi nu elva år i rad haft ett resultat över 2 pro-
cent, som av Sveriges kommuner och landsting (SKL)
är ett mått på god ekonomisk hushållning. Det goda
resultatet har bidragit till att soliditeten stärkts och
investeringarna självfinansierats, samtidigt som sta-
den amorterat 50 miljoner kronor på sin låneskuld. 

Samtidigt som vi stänger 2017 och konstaterar att
det varit ett mycket bra år, med målgång för flera
mångåriga projekt, kan vi också konstatera att vi är
långt ifrån klara; många viktiga projekt ligger framför
oss. Inte minst en ny skola på Rindö, ett nytt särskilt
boende på Norrberget och en ny cirkulationsplats vid
Engarn. Och samtidigt som nya och ”gamla” vaxhol-
mare redan flyttat in i de färdigställda lägenheterna i
Skutvikshagen fortskrider bebyggelsen av Norrberget,
inklusive särskilt boende och förskola, fortskrider en-
ligt plan. Avslut och fortsättning – det är precis så
som det ska vara i en kommun som Vaxholm.

2017 års bokslut är något att vara stolt över! Jag vill
tacka alla tjänstemän och politiker som gjort detta
möjligt.

Lars Lindgren (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Elisabeth Larsen Brolin.
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Den styrande majoriteten i Vaxholms stad under man-
datperioden 2015-2018 består av Moderata samlings-
partiet, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De
har majoritet i kommunfullmäktige som är kommunens
högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs av
medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommun-
övergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla
ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och har

ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vaxholms
stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden
samt inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms
stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorgani-
sation, vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är
kopplade till samt att utföra det uppdrag som nämnden,
lagar och bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrel-
sen har till sitt förfogande kommunledningskontoret. 

Styrning och organisation 
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Valberedning Revision

Arvodeskommitté

Socialnämnd
Barn- och 

utbildningsnämnd
Kommunstyrelse Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur

Valnämnd

Utbildningsförvaltning Socialförvaltning
Stadsbyggnads-

förvaltning

Storstockholms brandförsvars -
förbund (kommunalförbund).

Norrvatten
(kommunalförbund).

HR

Ekonomi och upphandling

IT och service

Kansli

Kommunikation

Hållbarhetsenheten

Näringsliv- och turism

Säkerhet

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (Täby).

Överförmyndarnämnd 
(Värmdö).

Kommunledningskontor

Hel och delägda bolag, 
urval

Kommunfullmäktige

Politisk organisation

Kommunchef

Tjänstemannaorganisation

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB Vaxholm Smeden AB
Fastighetsbolaget 
Vasavägen 13 AB

Foto: Vaxholms Stad.-->



5Årsredovisning
Inledning

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

Vaxholms stads vision

Vaxholms stads vision är antagen av kom-
munfullmäktige, visar riktning för hur Vax-
holms stad ska utvecklas och är
utgångspunkt för kommunens styrning. Vi-
sionen är följande: Vaxholms stad ska vara
en attraktiv plats att leva och bo på. Vax-
holms stad ska vara en kulturell skärgård-
stad som med småskalighet och effektiv
kommunal service ska erbjuda invånare och
näringsidkare en attraktiv och stimulerande
livs- och arbetsmiljö med närhet till skär-

gård, natur och storstad. Vaxholms stad ska
vara ett samhälle som präglas av trygghet,
delaktighet, gemenskap och ansvar. Vax-
holms 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 vat-
ten och där det är enkelt att välja en miljö-
vänlig livsstil.
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Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en sammanfat-
tande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Därefter sammanfattas resultat och viktiga
händelser inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt av resultat inom målområdet ekonomi, en sammanfat-
tande finansiell analys och en beskrivning av stadens inflytande i bolag och organisationer. I förvaltningsberättel-
sen presenteras också en redovisning av Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av framtid och
utveckling under de närmaste åren.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

Foto: Peter Nerström.



7

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 verk-
samhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen
både ska ha ändamålsenliga verksamheter med hög
kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en
längre period. 

Bedömning av god ekonomisk hushållning: Då mer-
parten av målområden inom verksamheterna och samt-
liga övergripande finansiella målen är godkända görs
bedömningen att god ekonomisk hushållning har upp-
nåtts.

Mål och uppföljning
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kom-
munfullmäktige fastställt tre övergripande målområ-
den: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Områdena kvalitet
och livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan
området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa
båda perspektiv utgör grunden för bedömning om god
ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska
mål inom respektive målområde som övergripande be-
skriver vad verksamheterna ska prioritera inom den
kommande treårsperioden. Varje mål mäts med ett
antal indikatorer/nyckeltal med ett beslutat målvärde
som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå
målen. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och
enheterna prioriterade utvecklingsområden och insat-
ser för att nå målen.

I tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör
kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning
av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämn-
den redovisar resultat för indikatorer samt beskriver
arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och spe-
cifika insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen sker
för respektive indikator enligt en trafikljusmodell.
Nämndernas bedömning av uppfyllelse av målen base-
ras på indikatorernas utfall och genomsnittliga målupp-
fyllelse, till exempel ger en röd indikator och en grön
indikator bedömningen att målet är godkänt (gult). Be-

dömning av måluppfyllelse för det totala målområdet
grundar sig på samma sätt på en genomsnittlig uppfyl-
lelse av strategiska mål inom området.

Vaxholms stad har ofta målvärden för valda indikato-
rer som är över riksgenomsnittet. Modellen med färg-
sättning för måluppfyllelse för indikatorerna/nyckel-
talen innebär därmed att bedömningen "har brister"
(rött) betyder att satt målnivå inte har uppnåtts, men att
kvaliteten ändå kan vara hög och resultatet gott i jämfö-
relse med andra kommuner. 

Bilden nedan visar kommunstyrelsens samt nämn-
dernas bedömning av måluppfyllelsen för respektive
målområde samt bedömning av övergripande finansi-
ella mål. Bedömningen av målområdena grundar sig på
uppfyllelsen av nämndernas strategiska mål och utfall
för indikatorer 2017. För att ta del av dessa samt få en
tydligare bild av den röda tråden mellan indikatorer och
bedömning av målområdet se Bilaga: Uppföljning av
mål och indikatorer. De finansiella målen finns be-
skrivna under avsnitt Målområde Ekonomi och finansi-
ell analys.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse 

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

Bild: Vaxholms stads modell för mål- och resultatstyrning.

Så här visas måluppfyllelsen

         Bra
             Villkoren för ”Godkänt” är uppfyllda
             Resultaten överstiger sammantaget 
             fastställda mål
             Resultatutvecklingen är positiv
             Resultaten är externt jämförbara

         Godkänt
             Resultaten är sammantaget i nivå med 
             fastställda mål
             Resultaten är styrkta med utfall för 
             fastställda nyckeltal

         Har brister
             Kriterierna för godkänt är inte uppfyllda

Målområde
Nämndernas 

strategiska mål 
och indikatorer

Förvaltningens/
enhetens mål

Individuella
mål
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För att bedöma god ekonomisk hushållning används
ovanstående bedömning av målområdena samt uppfyl-
lelse av stadens övergripande finansiella mål. Då mer-
parten av målområden inom verksamheterna och
samtliga övergripande finansiella målen är godkända
görs bedömningen att god ekonomisk hushållning har
uppnåtts.

Internkontroll
En god internkontroll kännetecknas av att verksam -
heten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att
informationen om verksamheten och den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och till-
räcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga
risker ringas in, bedöms och förebyggs. Kommunstyrel-

sen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla
en god internkontroll. Internkontroll är en integrerad
del av kommunens samtliga rutiner, processer och sy-
stem. Kommunstyrelsen och nämnderna har intern -
kontrollplaner som upprättas utifrån en riskanalys
baserat på de processer/rutiner som finns inom kom-
munens olika verksamhetsområden. Riskanalysen om-
prövas varje år och en internkontrollplan fastställs av
respektive nämnd i samband med beslut om mål och
budget. Under året har staden utvecklat kommunens
internkontroll för att uppfylla krav och riktlinjer. 

Nämnderna rapporterar resultatet av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med års -
redovisningen.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

Måluppfyllelse

Målområde KS BUN SN SBN TFK

Kvalitet

Livsmiljö

Ekonomi

Finansiella mål

Bild: Kommunstyrelsens och nämndernas bedömning av måluppfyllelse för respektive målområde samt 
bedömning av övergripande finansiella mål.

Foto: Bengt Nyman.
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Målområde Kvalitet
Vaxholms stad har höga ambitioner när det gäller kvali-
tet av tjänsterna och servicen till invånarna. I detta av-
snitt lyfts exempel på resultat fram inom området samt
viktiga händelser under året.  I avsnittet om kommun-
ens verksamheter redovisas måluppfyllelse för nämnd-
ernas verksamhetsområden mer utförligt.

Målområdet kvalitet definieras enligt följande: 

De kommunala verksamheterna betjänar stadens invå-
nare, företagare samt staten. Måluppfyllelse inom om-
rådet kvalitet kan härledas från lagar och förordningar,
jämförelsetal och nöjd-kund-index-baserade mätning-
ar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvali-
tet är invånarnas upplevelse av tillgänglighet, bemöt-
ande och service. 

Vaxholms stad beskriver kvalitet genom de tre perspek-
tiven:

– Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever
upp till sitt uppdrag.

– Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller
invånares upplevelse av kvalitet.

– Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verk-
samheter ger önskad och ändamålsenlig effekt.

Resultat
Inom målområdet kvalitet har flera goda resultat upp-
nåtts under året. Kunskapsresultaten i grundskolan är
goda, 94 procent av eleverna i åk 9 är till exempel behö-
riga till minst ett nationellt gymnasieprogram, vilket är
en högre andel jämfört med både genomsnittet för
Stockholms län och riket.

Vaxholms stads förskolor deltar i ett forsknings- och
utvecklingsprogram kring undervisning i förskolan.
Programmet bedrivs av Ifous (innovation, forskning och
utveckling i förskola och skola) i samarbete med Malmö
högskola.  

Brukarenkäten till föräldrar med barn i förskolan
visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamhe-
ten. 96 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda. 

Hemtjänsten i egenregi har under hösten infört te-
ambaserat arbetssätt. Arbetssättet ger ökad kontinuitet
hos brukarna samt gör att medarbetarna blir delaktiga i
planerandet av sin arbetsdag.

Överenskommen årsplan med Migrationsverket följs.
Under året har 43 personer tagits emot. 

94 procent av brukarna inom hemtjänsten är nöjda
eller mycket nöjda enligt en undersökning. Andel nöjda
brukare inom särskilt boende är 74 procent. 

Vaxholms stad växer och flera nya bostads- och lo-
kalprojekt pågår och planeras. Flera byggprojekt för

förskola och skola pågår, fler planeras inom den när-
maste framtiden och den strategiska lokalresursplane-
ringen är under utveckling.

I arbete med stadsbyggnadsprojekten har en ny pro-
jektmodell utvecklats som syftar till effektivare styrning
och drift av projekten.

Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser
under 2017 inom målområdet Kvalitet.

Kronängsskolan invigs- undervisning i framkant
Kronängsskolan som invigdes vid skolstart i augusti är
en del av Campus Vaxholm, Vaxholms stads nya skol-
och idrottsområde med ett sammanhållet utbud av
skola, kultur och idrott. Skolans undervisningslokaler
är anpassade efter de krav som finns på lärmiljöer och
undervisning i dag och har en aula med modern teknik
som ger nya möjligheter för både elever och lärare på
skolan, men också för Vaxholms kulturliv. Här finns
plats för 320 personer och en scen som går att göra
större eller mindre vid behov. Kronängsskolan är en
hållbar och miljösmart byggnad. 

Vaxholm klarar mottagandet av nyanlända
Samtliga nyanlända som anvisades till Vaxholm under
2017 har fått boende i kommunen. Flera av de som kom
förra året har nu lyckats få egna bostadskontrakt, prak-
tikplats eller jobb.

Teambaserad bemanning inom hemtjänsten
Hemtjänsten i egenregi har under hösten infört nya ar-
betssätt och börjat arbeta teambaserat. Arbetssättet
ger ökad kontinuitet hos brukarna samt gör att medar-
betarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag.

Ö-möten- utveckling och framtid 
Ö-möten för dialog, fördjupning och insyn kring plane-
ring av bostad- och lokalprojekt har genomförts på 
Resarö samt för Rindö och Skarpö. På mötena som var
välbesökta fanns tjänstepersoner från kommunen och
andra externa aktörer på plats för att berätta om pro-
jekten, besvara frågor och samla in synpunkter. 

Information och förankring av projektet Norrberget
För att hitta det bästa utformningsförslaget för den nya
stadsdelen Norrberget anordnades en markanvisnings-
tävling. Alla inkomna utformningsförslag ställdes ut i
Rådhuset för alla Vaxholmsbor att ta del av, och det
fanns också möjlighet att lämna synpunkter. Detalj -
planeförslaget för Norrberget har varit på samråd två
gånger under 2017 och granskning påbörjades under
2017. Ytterligare en granskning genomförs under 2018.
Alla myndigheter och intresserade invånare inbjöds 
därigenom att ta del av förslagets innehåll.



10 Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

Rådgivande folkomröstning om bebyggelse 
på Norrberget
I september genomfördes den rådgivande folkomröst-
ningen om bebyggelsen på Norrberget. Resultatet av
omröstningen blev JA: 43,5 procent, NEJ: 54,9 procent,
AVSTÅR: 1,6 procent. Valdeltagandet var 51 procent.

Vaxholm nominerad till Årets nyföretagarkommun
Vaxholm tävlade om titeln Årets nyföretagarkommun.
Priset delas ut av Visma Spcs och Nyföretagarcentrum i
samband med mässan Eget företag i Stockholm i no-
vember. Vaxholms stad var en av åtta kommuner som
blev nominerade. Nomineringen till tävlingen bygger på
hur många nya företag som har startats per tusen invå-
nare från 1 januari 2016 till 30 juni 2017. 

IKT i skolan
Från och med höstterminen 2017 har alla elever i åk 4-9
i Vaxholms kommunala skolor tillgång till en egen dator
som används i undervisningen. I åk 1-3 används lärplat-
tor. Införandet av elevdatorer är en del av Handlings -
planen för digital skolutveckling som grundar sig bland
annat i den nationella strategin för skolans digitalise-

ring. Skolorna har nu goda förutsättningar att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter till utveckling av undervis-
ningen samt ge eleverna en god digital kompetens.

Premiär för medborgarceremoni
I anslutning till firandet av Skärgårdsbåtens dag i juni
hälsades Vaxholmsbor som blivit svenska medborgare
under 2015 eller 2016, välkomna vid en medborgarcere-
moni. Ceremonin skedde från scenen på kajen vid Sö-
derhamnsplan och leddes av kommunfullmäktiges
ordförande samt 1:e vice ordförande. 

Unga entreprenörer
Under sommaren genomfördes i Vaxholms stad ett pro-
jekt som kallas Projekt: Entreprenör, vilket är ett
etablerat koncept som genomförs i flera kommuner där
unga entreprenörer får utbildning och stöd. Projektet
riktar sig till elever i årskurs 9 och hjälper ungdomar att
lära sig mer om företagande och samtidigt få chansen
att starta ett eget företag som sommarjobb. Elva ung-
domar i Vaxholms stad deltog i projektet. De startade
tillsammans sju olika företag som alla genererade
vinst.

Foto: Jan C. Ljunggren.
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Vaxholm ska vara en attraktiv levande skärgårdstad där
resurser används hållbart och effektivt. Invånare och
verksamhetsutövare ska ha en trygg och säker miljö
med hög tillgänglighet till samhällsservice. I detta av-
snitt lyfts exempel fram på resultat inom område samt
viktiga händelser under året.

Målområdet Livsmiljö definieras enligt följande: 

Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, ar-
beta och bo på. Den ska kännetecknas av en trygg och
hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kom-
munikationer. Invånaren ska beredas möjlighet till goda
fritidsmöjligheter. 

Vaxholms stad beskriver livsmiljö genom de två per-
spektiven 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 kun-
skap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra områden
har prioriterats: En trygg miljö, föräldrastöd, drog -
förebyggande arbete och hälsofrämjande förutsätt-
ningar.

– Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla in -
vånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till natur-
resursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i
arbetet med det svenska miljömålsarbetet.

De sex fokusområdena är: Miljösmart i vardagen, för-
bättra vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatav-
trycket, säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och
giftfri miljö.

Prioriteringar
De viktigaste intressentgrupperna för Vaxholms stads
hållbarhetsarbete är invånare, företagare och medarbe-
tare. Andra betydelsefulla intressenter är myndigheter,
organisationer och föreningar. Även strategiska samar-
betspartners i andra kommuner tillhör intressenter. 
I prioriteringsanalysen har strategiska åtgärder från
styrdokument bedömts. Resultatet finns i ”ordmoln”
nedan, ju större text desto högre prioritering.

Resultat
Världens befolkning växer, vilket leder till att behovet av
naturresurser ökar. Under hösten 2015 beslutade värl-
dens länder om ett klimatavtal och om globala hållbar-
hetsmål för 2030. Det innebär att alla mål måste om-
sättas i handling i många verksamheter. 

Vaxholm arbetar systematiskt vidare med hållbar-
hetsfrågorna vilket tydliggörs i Aktuell Hållbarhets år-
liga ranking av Sveriges kommuner. Framgångsrikt
miljöarbete poängsätts och viktiga frågor lyfts fram.
Under 2017 backade staden med flera steg, men tillhör
fortfarande femtedelen högst rankade kommuner. 
Kriterierna utvecklas för varje år och nytt för 2017 var
bland annat frågor kring övergripande hållbarhets -
styrning samt nya frågor kring social hållbarhet.

Social hållbarhet
Under 2017 har arbetet vilat på den antagna strategin
och fortsatt fokusera på de fyra områdena; en trygg
miljö, drogförebyggande arbete, föräldrastöd och hälso-
främjande arbete. Samverkan med polisen har varit
framgångsrik och medborgarna upplever en hög grad
av trygghet. Stadens ungdomar har aldrig varit mer
drogfria, föräldrastödsinsatser når ut till majoriteten av
förstagångsföräldrarna och arbetet med att ta fram ett
idrottspolitiskt program har påbörjats.

Ekologisk hållbarhet
Under det senaste året har ekologisk hållbarhet syn-
liggjorts i kommunens operativa arbete. Hållbara trans-
porter är en viktig miljöaspekt med genomförda insats-
er som installerade laddstationer, inköpta elbilar och
elcyklar. Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten bety-
delsefull med kopplingar till attraktivt boende, närings-
liv och turism. En blåplan har antagits, restaurering av
Eriksömaren har påbörjats och lokala åtgärdsprogram
för prioriterade vattenförekomster ska tas fram. I sam-
verkan med andra kommuner har projekt genomförts,
till exempel båtlatrintömning och näringsbelastning

Vaxholms stads placering i Aktuell Hållbarhets ranking 
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Bild: Vaxholms stads placering i Aktuell Hållbarhets ranking av 
Sveriges kommuner 2009-2017.Bild: Ordmoln.

Målområde Livsmiljö - ett hållbart Vaxholm
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(Accelerator). För att säkerställa att naturresursuttaget
minskar är biologisk mångfald en faktor. Exempel på
insatser som ska förstärka arbetet med att säkra ett
rikt växt- och djurliv är fältinventering av växter på kom-
munens öar, grönytefaktorn i bostadutbyggandet av
Norrberget samt en pollineringsplan.

Viktiga händelser
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser
under 2017 inom målområdet Livsmiljö.

Restaurering av Eriksömaren
Vaxholm stad har fått bidrag från Hav- och vattenmyn-
digheten samt Naturvårdsverket för att restaurera Erik-
sömaren på Eriksö. Eriksömaren är en befintlig våt-
mark som har ett strategiskt läge i gränsen mellan be-
byggelse, rekreationsområde och kust. Restaurering av
våtmarken är lämplig för att kunna ta hand om dagvat-
ten och rena vattnet innan det rinner ut i Tallaröfjärden.
Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för att fullfölja
alla delar för en fungerande dagvattenanläggning, ett
rekreationsområde och en gestaltning runt porten till
Eriksö.

Vaxholm trygg kommun i SCB medborgarundersökning
Vaxholm var en av 131 kommuner som deltog i SCB:s
medborgarundersökning. Undersökningen är en attityd-
undersökning som görs på uppdrag av kommuner för
att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. 
Resultatet för Vaxholm visade på både områden som 
invånarna är nöjda med och områden de önskar för-
bättra. Trygghet var det område som fick bäst resultat i
Vaxholms stad med index på 76, vilket klassas som
”mycket nöjd”.

Medborgarlöfte
I samverkan med polis utifrån medborgarnas önskemål
har Vaxholms stad arbetat med en mer synlig polis, ett
systematiskt drogförebyggande arbete och trygg offent-
lig miljö. Vaxholms stad har ett medborgarlöfte som
medfört ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog
samt tryggare trafikmiljö.

Laddstationer för elbilar
Energi- och klimatarbetet har resulterat i sex laddsta-
tioner för elbilar för kommunalt ändamål, användandet
av elcyklar sommartid i hemtjänsten, utbyte av ener-
gieffektivare belysningsarmatur i gaturummet samt ut-
ökad rådgivning runt laddstationer och solenergi till
allmänhet och bostadsrättsföreningar.

Hållbart byggande 
Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av kom-
munstyrelsen i september. Hållbart byggande innebär
att bygga resurseffektivt och med hänsyn till miljön.
Vaxholms stads planenhet arbetar systematiskt med
behovsbedömningar för alla detaljplaner. Metoder som
kompensation och grönytefaktorn används i planerade

stadsbyggnadsprojekt, till exempel Norrberget. Kom-
pensation innebär att förlorad grönska ska ersättas
med nytt. Grönytefaktorn mäter hur ekosystemtjänster
(pollinering, bullerdämpning, dagvattenhantering, luft-
rening mfl.) produceras gratis av gröna och blå miljöer
med hög kvalitet. Utformning och placering på framför-
allt kvartersmark kan skapa attraktiva gröna och blå
ytor.

Utegym på Eriksö
Fokus på fysisk hälsa resulterade bland annat i ett nytt
utegym på Eriksö. Gymmet är tillgängligt året om och är
gratis att använda. Gymmet har även belysning när det
är mörkare.

Vaxholm deltar i gemensam cykelkampanj
Vaxholms stad var en av 21 kommuner som i september
genomförde en kampanj för att få fler att cykla. Ambi-
tionen är att öka andelen resor med cykel och buss till
jobb och skola, samt få fler att välja cykel istället för bil
för resor under 5 kilometer. Bakom kampanjen står
ResSmart, som är en plattform för erfarenhetsutbyte,
kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med
hållbara resor i Stockholms län. 

Minskat matsvinn
Matgästerna i stadens grundskolor har minskat mat-
svinnet med 58 procent sedan 2014.

Måltidsenhetens projekt ”mata inte mattrollet” har
resulterat i ökad motivation bland eleverna att vilja
minska matsvinnet. Mätresultat publiceras kontinuer-
ligt på måltidsenhetens Facebook-sida och samtliga
skolor kan jämföra sig med varandra. Dagens svinn om-
vandlas till ett ”barnvänligt” mått som till exempel antal
slängda köttbullar. 

För att läsa mer
Vaxholm stad har tagit fram hållbarhetsredovisningar
sedan 2014. Från och med i år kommer staden att för-
djupa och förbättra dem utifrån GRI-standard. Hållbar-
hetsredovisningen beräknas vara klar i maj och
kommer att finnas på kommunens webbsida 
www.vaxholm.se.

Årsredovisning
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Foto: Vaxholms stad.
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Vaxholms stad har en stabil ekonomi i balans. I detta
avsnitt redovisas Vaxholms ekonomiska ställning, upp-
följning av de övergripande finansiella målen, balans-
kravsutredningen samt stadens inflytande i bolag och
organisationer.

Målområdet ekonomi  definieras enligt följande: 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengar ger så stort värde som möjligt. En eko-
nomi i balans är en viktig förutsättning för god service
till invånarna och för utveckling av verksamheterna. 

Staden har satt fyra finansiella mål:

– Ett resultat på 3 % av skatteintäkterna

– Kostnadseffektivitet och budget i balans

– Soliditet på minst 23 %

– Hållbar finansiering av investeringsbehov

Utöver de övergripande finansiella målen sätter även
nämnderna egna ekonomiska mål och indikatorer.
Dessa följs upp i respektive nämnds verksamhetsberät-
telse.

Den finansiella analysen utgår från den så kallade
RK-modellen. I denna analyseras kommunens ekonomi
ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk samt kont-
roll. Syftet med den finansiella analysen är att lyfta
fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsätt-
ningar. Fokus läggs på trender och ett helhetsperspek-
tiv. En avstämning mot de finansiella målen görs i detta
kapitel.

Resultat
Vilken balans staden har haft över sina intäkter och
kostnader under året och över tiden.

Årets resultat
Staden redovisar ett positivt resultat med 27,3 miljoner
kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det 8,1 mnkr
bättre än planerat. Årets resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning uppgår till 4,3 procent. I re-
sultatet ingår försäljning av en tomträtt på 5,3 mnkr
samt utrangering av en skola på -14,4 mnkr. Bortsett
från dessa jämförelsestörande poster skulle resultatet
som andel av skatter, statsbidrag och utjämning hamna
på 5,7 procent. Staden har därmed uppfyllt det finansi-
ella målet om ett resultat på 3 procent av skatteintäk-
terna. 

Nettokostnadsandel
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande in-
täkterna kommer stadens ekonomi urholkas och även-
tyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att
detta inte sker är att sätta samtliga kostnader i relation
till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning.
Uppgår denna relation till en andel lägre än 100 har
kommunen en balans mellan intäkter och kostnader.
Den totala nettokostnadsandelen om 95,7 procent inne-
bär att resultatet är positivt och uppgår till 4,3 procent.
Ett av stadens finansiella mål är att ha kostnadseffek-
tiva verksamheter och budget i balans, vilket alltså upp-
fylls även 2017. De medel som återstår ska finansiera
amorteringar och investeringar.

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar
kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både beroende av

Målområde Ekonomi och finansiell analys

 
Årets resultat 

      2013 2014 2015 2016 2017

Årets resultat (mnkr) 20,4 49,3 67,1 32,2 27,3
Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning 3,7% 8,7% 11,4% 5,2% 4,3%

 
Investeringsvolym och självfinansieringsgrad  

      2013 2014 2015 2016 2017

Investeringsvolym (mnkr) 29,8 66,7 44,1 172,1 71,4
Självfinansieringsgrad av investeringarna 167,1% 109,4% 206,7% 35,4% 106,3%

 
Nettokostnaden som andel av skatteintäkter 

      2013 2014 2015 2016 2017

Verksamheten 88,0% 85,6% 83,1% 88,9% 89,0%

Avskrivningar 5,4% 4,2% 4,0% 4,7% 5,4%

Finansnetto 2,9% 1,6% 1,5% 1,2% 1,4%
Nettokostnadsandel 96,3% 91,3% 88,6% 94,7% 95,7%
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vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen
uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden bör
studeras över en längre tidsperiod. Självfinansierings-
graden räknas ut genom att sätta summan av årets re-
sultat och icke kassaflödespåverkande av- och
nedskrivningar och utrangeringar i relation till årets in-
vesteringar. Ett mått på över 100 procent innebär att
staden har självfinansierat sina investeringar. Självfi-
nansieringsgraden för 2017 års investeringar uppgår till
106,3 procent. Tittar vi över hela tidsperioden har sta-
den självfinansierat samtliga investeringar över tid. Sta-
den har därmed uppfyllt det finansiella målet om
hållbar finansiering av investeringsbehov. 

Kapacitet
Vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella
åtaganden på lång sikt.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella utrymme. Den visar hur stor del av stadens till-
gångar som har finansierats med det egna kapitalet. En
högre soliditet innebär att den långsiktiga betalnings-
förmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk
hushållning är att kommunens soliditet bör vara oför-
ändrad eller öka över en längre period vilket Vaxholms
stad har gjort. Staden visar en soliditet enligt balans-

räkningen på 32,7 procent vilket klart överträffar kom-
munens finansiella mål på 23 procent. 

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna
som har finansierats med främmande kapital. Skuld-
sättningsgraden följer samma positiva utveckling som
soliditeten. Under året har staden amorterat 50 mnkr
på sina långfristiga skulder. 

Stadens intäkter
En viktig del vid bedömning av kommunens finansiella
kapacitet är vilken potentiell möjlighet kommunen har
att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre
skattesatsen är. Vaxholms stads primärkommunala
skattesats (19,78) är 71 öre högre än genomsnittet för
Stockholms län (19,12) men 1,89 kr lägre än genomsnit-
tet för alla kommuner i riket (21,67). 

Risk
Risker som kan påverka kommunens resultat och kapa-
citet.

Likviditet
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstill-
gångarna överstiger kortfristiga skulder. När det gäller
risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalbe-
redskapen i form av likviditet en viktig komponent. Vax-

 
Soliditet 

      2013 2014 2015 2016 2017

Soliditet enligt balansräkningen 18,5% 25,3% 31,2% 29,8% 32,7%

Soliditet inkl pensionsåtagande -5,5% 3,0% 11,7% 13,8% 17,2%
Förändring av eget kapital (mnkr) 21,8 50,6 68,3 33 27,6

 
Stadens intäkter 

      2013 2014 2015 2016 2017

Verksamhetsintäkter (mnkr) 89,1 109,9 139,4 125 125,3

Skatteintäkter (mnkr) 537,8 557,6 579,1 619,2 641,9
Skatteuttag 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78%

 
Skuldsättningsgrad 

      2013 2014 2015 2016 2017

Total skuldsättningsgrad 81,5% 74,7% 68,8% 70,3% 67,3%

   - Varav avsättningsgrad 4,6% 4,6% 4,8% 4,4% 4,9%

   - Varav kortfristig skuldsättningsgrad 11,9% 12,1% 14,9% 10,7% 12,5%

   - Varav långfristig skuldsättningsgrad 65,0% 57,9% 49,1% 55,2% 49,9%
Långsiktig låneskuld (mnkr) 446,5 406,5 386,5 516,5 466,5

 
Likviditet  

      2013 2014 2015 2016 2017

Kassalikviditet 128,0% 88,8% 110,9% 136,6% 98,1%
Rörelsekapital (mnkr) 22,9 -9,5 12,7 36,6 -2,2
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holms stad har en god likviditet som uppgår till 76,3
mnkr vid bokslutstillfället. Totalt över året uppfylldes
likviditetskravet som ställs i kommunens finanspolicy.
Staden har haft möjligheten, men aldrig behövt nyttja
checkräkningskrediten på 25 mnkr för att möta tempo-
rära svackor i likviditeten.

Pensionsskuld
Enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) ska ny-
intjänade pensionsförmåner redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade
före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser
utanför balansräkningen.

Borgensåtagande
Kommunens totala borgensåtagande avser Vaxholms-
vatten AB och Roslagsvatten AB som staden äger ande-
lar i. Kommunen har inte varit tvungen att infria något
borgensåtagande. 

Tvister
Staden har en pågående tvist med en av byggentrepre-
nörerna till Campus idrottshall. Byggentreprenören har
stämt staden och kommunen har genstämt bolaget.
Detta kan påverka kommunens resultat längre fram.
Rättsprocessen är planerad att sätta igång hösten 2018.

Kontroll
Vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska ut-
vecklingen.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade
nämnderna ett överskott jämfört med budget på 22,5
mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på
8,1 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen
förhållandevis låg, cirka två procent. Den största prog-
nosavvikelsen ligger på kommunstyrelsen som nästan i
sin helhet består i utrangering av en skola som inte
fanns med i oktoberprognosen. Nämnderna har i övrigt
en god budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Stadens
finansiella mål om kostnadseffektivitet och budget i ba-
lans har därmed uppnåtts. 

Resultat enligt balanskravet 

Sammanfattande kommentarer
Årets resultat uppgick till 27,3 mnkr vilket innebär 8,1
mnkr bättre än budgeterat. Staden har förstärkt sin
ekonomiska ställning under en längre period. Under det
senaste fem åren uppgår det samlade resultatet till 196
mnkr. Det goda resultatet har bidragit till att staden har
självfinansierat sina investeringar över tid samt förbätt-
rat soliditeten gradvis för varje år. Under året har även
låneskulden amorterats med 50 mnkr och uppgår nu till
466,5 mnkr. Staden uppfyller de av fullmäktige satta fi-
nansiella målen. 

Årsredovisning
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Pensionsskuld

     2013 2014 2015 2016 2017

Kortfristig skuld, individuella valet (mnkr) 9,2 9,6 10,1 11,2 11,5

Avsättning för pensioner (mnkr) 31,7 32,6 37,8 41,3 45,6

Ansvarsförbindelse (mnkr) 164,7 156,5 153,0 149,2 145,3
Summa 205,6 198,8 200,8 201,7 202,4

 
Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna

Belopp i mnkr April Oktober Bokslut

Kommunstyrelsen 4,7 7,0 -10,7

Socialnämnden 7,0 12,3 13,1

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 1,7 3,9

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 1,0 1,2

Nämnden för teknik, fritid och kultur 0,0 0,0 0,2

Finansförvaltningen 0,0 0,5 0,4
Summa 11,7 22,5 8,1

 
Balanskravsutredning

Belopp i mnkr 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 27,3

  – reducering av samtliga realisationsvinster -5,3

  + justering för reavinster enl undantagsmöjlighet -

  + justering för reaförluster enl undantagsmöjlighet -

  + orealiserade förluster i värdepapper -

  – justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22,0

  – reservering av medel till resultatutjämningsreserv -

  + användning av medel från resultatutjämningsreserv -
Årets balanskravsresultat 22,0

 
Borgensåtagande 

(mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017

Vaxholmsvatten AB 74,1 101 101 101 101

Roslagsvatten AB 2 2 2 2 2

Förlustansvar för egnahem 0,1 0,1 0,1 0 -
Summa 6,2 103,1 103,1 103 103
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Koncernen
I kommunkoncernen ingår förutom Vaxholms stad det
helägda aktiebolaget Vaxholms Smeden 3 AB och Vasa-
vägen AB. Det huvudsakliga syftet med Smeden 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. Vasavägen AB förvärvades under
2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsak-
liga 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 bolagen, utan bolagen administre-
ras genom stadens förvaltning. Resultatet för Vaxholms
Smeden 3 AB för 2017 är 534 tkr och för Vasavägen AB
ett överskott på 13 tkr.

Inflytande i andra bolag och organisationer
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14
medlemskommuner med uppgift att producera och dis-
tribuera dricksvatten av hög kvalitet. 

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

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som
ägs av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, Vallentuna,
Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Vaxholms aktiean-
del är 12,6 procent. 

Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och av-
lopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet består
av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vax-
holms stad. Staden äger 1 procent av bolaget, reste-
rande delar ägs av Roslagsvatten AB. 

AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i
Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar insti-
tutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende
för flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, utred-
ning i institution och öppenvård, skola, psykologverk-
samhet, jour- och familjehemsverksamhet, behand-
lingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. Vax-
holms stads andel av bolaget är 0,5 procent.

Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett ak-
tiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stock-
holms 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 riskhan-
tering med målet att på ett optimalt sätt minska skador,
förluster och störningar samt att skapa effektiva, trygga
och säkra kommuner. Vaxholms stads andel av bolaget
är 0,98 procent.

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och
landsting finansförvaltning med fokus på utlåning och
rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och lands-

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

ting. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad
blev medlem år 2009.

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

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

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsam-
mans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011.
Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstad-
gad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden
innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden
är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode
män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksam-
heten är att de som har ställföreträdare, exempelvis
barn och sjuka, inte ska lida rättsförluster.

Foto: Lennart Frykskog.



17

Resultaträkning

Driftredovisning per nämnd
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Resultaträkning

      Koncernens Koncernens Stadens Stadens
Belopp i mnkr Not bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 1 127,7 127,3 125,3 125,0

Verksamhetens kostnader 2 -694,2 -672,6 -693,1 -672,0

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -35,6 -30,6 -34,2 -28,7

Verksamhetens nettokostnad -602,1 -575,9 -602,0 -575,7

Skatteintäkter 4 641,9 619,2 641,9 619,2

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -3,6 -3,7 -3,6 -3,7

Finansiella intäkter 6 0,8 1,1 1,6 1,7

Finansiella kostnader 7 -10,6 -9,3 -10,6 -9,3

Resultat efter finansnetto 26,4 31,4 27,3 32,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 - -

Resultat före skatt 26,4 31,4 27,3 32,2

Skatt på årets resultat -0,1 -0,2 - -
Årets resultat 26,3 31,2 27,3 32,2

 

 
Driftredovisning per nämnd
      Bokslut Budget Budget- Bokslut
Belopp i mnkr 2017 2017 avvikelse 2016

Kommunstyrelsen -76,8 -66,1 -10,7 -68,9

Kommunstyrelsen, exkl jämförelsestörande poster* -67,7 -66,1 -1,6 -68,9

Barn- och utbildningsnämnden -326,7 -330,6 3,9 -310,1

Socialnämnden -157,6 -170,6 13,0 -156,1

Stadsbyggnadsnämnden -3,8 -5,0 1,2 -5,0

Nämnden för teknik, fritid och kultur -41,7 -41,9 0,2 -38,1

Nämnderna, totalt -606,5 -614,2 7,7 -578,2

Nämnderna, exkl jämförelsestörande poster -597,4 -614,2 16,8 -578,2

Finansförvaltningen** 633,8 633,4 0,4 610,4

Årets resultat, totalt 27,3 19,2 8,1 32,2
Årets resultat, exkl jämförelsestörande poster 36,4 19,2 17,2 32,2

   *  Innefattar försäljning av tomträtt samt utrangering av skola.
 ** Innefattar skatteintäkter, statsbidrag, finansnetto, förändring semesterlöneskuld etc.
      27,3 mnkr utgör 4,3 % av skatteintäkterna.
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Investeringsredovisning
      Bokslut Budget Budget-
Belopp i tkr 2017 2017 avvikelse

Kommunstyrelsen

Inventarier 0 -50 50

IT   -1 547 -1 500 -47

E-utveckling 0 -300 300

GC-vägar 0 -5 000 5 000

Markköp -1 183 -3 250 2 067

Elbil -334 0 -334

Summa -3 064 -10 100 7 036

      

Teknik, fritid och kultur

Gator och trafik -5 861 -5 000 -861

Om- och tillbyggnad egna fastigheter -9 331 -9 000 -331

Hamnar, kajer -273 -1 000 727

Fritid -437 -1 000 563

Park och mark -1 108 -1 000 -108

Energisparåtgärder -778 -1 000 222

Summa -17 788 -18 000 212

      

Barn och utbildningsnämnden

Inventarier Kronängsskolan -7 577 -8 000 423

Övriga inventarier -242 -500 258

Lärmiljö -320 -500 180

Summa -8 139 -9 000 861

      

Socialnämnden

IT/digitalisering/teknologi -185 -250 65

Inventarier och utrustning -102 -150 48

Miljöbil -368 -300 -68

Summa -655 -700 45

      

Stadsbyggnadsnämnden

Mätinstrument 0 -200 200

Summa 0 -200 200

      

Summa -29 646 -38 000 8 354

Större investeringar PLU

Campus idrottshall -1 870 0 -1 870

Kronängsskolan -37 764 -62 600 24 836

Skolor -396 -35 000 34 604

Förskolor -479 -5 500 5 021

Sporthallar -1 292 -13 800 12 508

Trafikåtgärder Resarö 0 -2 000 2 000

Särskilt boende 0 -3 000 3 000

Summa -41 801 -121 900 80 099

      
Investeringar totalt -71 448 -159 900 88 452
 

Investeringsredovisning
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Det sammanlagda investeringarna under 2017 upp-
går till 71,4 mnkr. Det låga utfallet jämfört med budge-
ten beror på att tre projekt inom GC-vägar inte har
kommit igång fullt ut och att Resarö skola har skjutits
fram i tiden. En annan påverkan är att Kronängsskolan
har kostat mindre än den ursprungliga planen. Den ac-
kumulerade kostnaden för Kronängsskolan fram till
bokslutet 2017 är 169,6 mnkr. 

Händelser efter bokslutsdagen
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att
rapportera.
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Foto: Jesper Wahlström.
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Personalomsättningen
Personalomsättningen var 18,4 procent (15 procent
2016) exklusive intern rörlighet. Ökningen beror främst
på hög personalomsättning inom grundskolan och inom
stadsbyggnadsförvaltningen. Socialförvaltningens per-
sonalomsättning har sjunkit från 34,3 procent till 19,3
procent jämfört med 2016.

90 tillsvidareanställda har slutat under året. Sam -
tidigt har 101 nya tillsvidareanställningar gjorts.  

Arbete har genomförts för att öka användning av Fa-
cebook sidan Jobba hos oss i Vaxholms stad och repre-
sentation har skett vid två rekryteringsmässor för att
attrahera nya medarbetare. Den kommungemensamma
introduktionen har utvecklats och är nu en obligatorisk
heldag för nya medarbetare med tillsvidareanställning.
Ett arbete med att förstärka stadens arbetsgivarvaru-
märke har genomförts och nya förmåner införs från
2018. Fyra medarbetare har deltagit i Ledarskaps -
akademin.

Sjukfrånvaro 
Genomsnittsnivån på sjukfrånvaron för 2017 var 6,7 pro-
cent (6,8 procent 2016). Minskningen har skett inom so-
cialförvaltningen. Åldersgruppen 30-49 år hade högst
sjukfrånvaro (8 procent). Ansvarig chef har uppmärk-
sammats när medarbetare har haft mer än fyra sjuktill-
fällen inom en tolvmånaders period. En rapport kring
sjuktal har sammanställts månatligen för cheferna i
syfte att hålla fokus och lära av varandra.
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Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning
och vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till stadens
samtliga tre målområden med betoning på målområdet
kvalitet. Vaxholms stad ska vara en attraktiv arbets -
givare med friska, kompetenta och motiverade medar-
betare och chefer. Ledarskapet ska vara inspirerande
och tydligt.

Tillräcklig och rätt kompetens för att utföra stadens
uppdrag är en förutsättning för att säkerställa kvalite-
ten. Staden uppnår detta genom att arbeta för ett gott
ledarskap, en god arbetsmiljö, en organisation med tyd-
liga uppdrag, ansvarsområden och välfungerande ruti-
ner och hjälpmedel.

Kvaliteten på de kommunala tjänsterna utförda av
medarbetarna påverkar Vaxholms attraktivitet.

En attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och
motiverade medarbetare ger förutsättning för utveck-
ling och effektivitet i verksamheten. Hög sjukfrånvaro
och personalomsättning innebär att resurserna istället
användes för rehabilitering, bemanning, rekrytering och
introduktion.

Årets medarbetarundersökning visade för fjärde året
i rad höga värden för såväl nöjd medarbetare som gott
ledarskap.

Våra medarbetare
Den 31 december 2017 hade 496 individer en tillsvidare-
anställning i staden. 375 av dessa hade en heltidsan-
ställning (76 procent). 408 var kvinnor (82 procent) och
88 var män (18 procent). Jämfört med motsvarande pe-
riod 2016 är siffrorna i stort oförändrade.

Nedan visas samtliga anställningar med månadslön
under hela perioden (698 individer) januari – december
2017, med andel tillsvidareanställning, andel heltid,
andel kvinnor och andel män, för respektive förvaltning.
Siffrorna visar obetydliga variationer mot 2016.

Staden som arbetsgivare 

Fördelning av anställningar januari-december 2017
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Bild: Samtliga anställningar med månadslön under hela perioden 
januari till december 2017.

Bild: Sjukfrånvaro per månad samt totalt 2014-2017.
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Bemötande
Ett långsiktigt arbete kring tillgänglighet och bemö-
tande pågår inom Vaxholms stad, vilket 2017 bland
annat medfört bättre telefonsupport i form av införande
av telefonslingor, ökad tillgänglighet till reception och
tjänstepersoner i kommunhuset.  Workshops kring be-
mötande som ledare, både generellt och specifikt i
samtal i löneprocessen, har genomförts och under
höst en medverkade samtliga medarbetare vid ett 
seminarium på temat bemötande.
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Sjukfrånvaro 

      2014 2015 2016 2017

Total sjukfrånvaro 6,7 7,1 6,8 6,7

   kvinnor (%) 7,3 7,7 7,5 7,5

   män (%) 3,6 4,2 3,8 3,5

   -29 år (%) 4,0 4,9 5,3 5,6

   30-49 år (%) 6,9 6,5 7,1 8,0

   50- år (%) 7,2 8,2 6,9 5,8
   sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 46,6 47,9 48,0 47,8

Foto: Vaxholms stad.
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Hållbarhetsarbete
Livsmiljö är ett av kommunfullmäktiges beslutade mål-
områden för staden. I området ingår perspektiven eko-
logisk och social hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgår i
grunden från FN:s Agenda 2030 som inrymmer 17 glo-
bala mål för hållbar utveckling. I Vaxholms stad fort-
sätter arbetet inom ekologisk hållbarhet utifrån om-
rådena vatten, klimat och biologisk mångfald. Inom 
social hållbarhet är trygghet, fysisk och psykisk hälsa
samt jämställdhet utgångspunkter. 

Digitalisering
Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och
kommer att förändra det i grunden. Det påverkar allt-
ifrån styrning av offentlig verksamhet till informations-
hantering och privat kommunikation. För kommunen
innebär det stora förändringar av arbetssätt. Nya verk-
samhetssystem möjliggör effektiviseringar, undervis-
ningen förändras och får nya möjligheter med digitala
läromedel, fler e-tjänster ger hög tillgänglighet och in-
vånare kan utföra sina ärenden oberoende av tid och
plats. Kommunikation och dialog mellan förtroende-
valda, tjänstemän och invånare underlättas och nya
forum kommer att utvecklas. I Vaxholm fortskrider ar-
betet med digitalisering inom skola och förskola, med
tillgång till datorer och lärplattor till lärare, elever och
barn, 3D-skrivare och robotar har gjort sin entré hos
våra skolungdomar och förskolebarn. Under 2018 kom-
mer staden att erbjuda en digital plattform, med ett
stort utbud av digitala e-tjänster till våra invånare och
företagare, digital felanmälan och synpunktshantering,
och stadens arbete med processkartläggning fortgår för
att slutligen leda fram till e-arkiv.

Kompetensförsörjning
En utmaning de kommande åren är att tillgodose beho-
vet av kompetens inom kommunens verksamheter. I
flera av de kommunala verksamheterna finns bristyr-
ken som till exempel lärare, fritidspedagoger, bygg-
nadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och
socionomer. Att kunna rekrytera och behålla medarbe-
tare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effek-
tivitet och utveckling i verksamheterna. Därför kommer
Vaxholms stad att fortsätta utveckla varumärket Vax-
holms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv ar-
betsgivare. Glädjande är att Vaxholm stad som arbets-
plats har en attraktionskraft som lockar sökanden.

Mottagande och integration av nyanlända
Under 2018 kommer 43 individer att få kommunplace-
ring i Vaxholm. Alla har olika förutsättningar och behö-
ver i olika utsträckning stöd med utbildning i svenska,
bostad, yrkesintroduktion med mera. Vaxholm kommer
fortsatt att möta de ökade behoven inom skola och social-

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

Stadsbyggnad och näringsliv
Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med
stor efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i
staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl bostads-
rätter som hyresrätter, likväl som i olika boendeformer,
såsom flerbostadshus, radhus och småhus. Förtätning
och närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och om-
byggnationer sker enligt fastställda hållbarhets- och
miljökriterier. Park- och grönområden är viktiga inslag i
stadsmiljön. Under 2018 fortsätter stadsbyggnadspro-
jektet Norrberget, planering för bostäder och förskola i
Storäng, detaljplanearbete för Resarö mitt och därefter
utbyggnad av gång- och cykelväg till Överby. På Rindö
ska detaljplanen för småhusbebyggelse inom Rindö
hamn färdigställas samt arbetet med nya bostäder med
mera inom Rindö smedja återupptas. 

När totalbefolkningen växer ökar också efterfrågan
på lokaler för utbildning och omsorg. Vaxholms stad
planerar bland annat för ett nytt särskilt boende, ny
skola på Rindö, ny förskola i Storäng och permanenta
lokaler för förskola på Vaxön. 

Stadens samarbete med det lokala näringslivet ska
fortsätta att utvecklas. En näringslivsstrategi har utar-
betats med en vision Vaxholms Näringsliv 2020, vilken
utgör grunden för det fortsatta arbetet med att skapa
ett bra företagsklimat i kommunen.

Ekonomi
Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande
stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt
i skatteunderlaget samtidigt som den låga inflationen
har hållit nere prisutvecklingen. Högkonjunkturen vän-
tas kulminera under 2018 för att åren därefter återgå
till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att
sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget ut-
vecklas svagare. SKL gör bedömningen att de längre
räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot
högre räntor går långsamt. Befolkningen växer i hela
landet, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar
kommunsektorns kostnader framförallt inom utbildning
och vård- och omsorg. Utmaningen för kommunsektorn
i ett längre perspektiv är att befolkningstillväxten av de
personer som står för det mesta av skatteintäkterna,
personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blyg -
sammare. 

Framtid och utveckling  



tjänst och en snabb etablering och integration priorite-
ras. En bostadsstrategi för nyanlända och ensam- kom-
mande barn har antagits för att staden ska kunna möta
behovet av bostäder. Det lokala engagemanget är stort
och ska fortsatt stödjas, där föreningsliv och ideell sek-
tor gör stora insatser. Vaxholm deltar också i olika pro-
jekt i samverkan med länsstyrelsen i Stockholm,
kommuner, arbetsförmedlingen och det civila sam-
hällets organisationer.
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Foto: JS-gruppen.



I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. Inom varje om-
råde beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick.
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och alla deltagande kommuner (60). Särskilt gott betyg
får delområdet Trygghet där Vaxholms resultat är 76,
att jämföra med genomsnittet för Stockholms län (55)
och alla deltagande kommuner (57). Arbete för att
skapa en hög trygghet sker i nära samverkan med poli-
sen. Vaxholms stad har ett medborgarlöfte som medfört
ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog samt tryg-
gare trafikmiljö.

Sämre resultat har Vaxholms stad inom Nöjd Infly-
tande-Index som mäter invånarnas upplevelse av insyn
och inflytande i kommunen. 2017 var resultatet för Vax-
holm 31, vilket är lägre än genomsnittet för kommuner i
Stockholms län och alla deltagande kommuner (40).
Kommande insatser för att förbättra detta är bland
annat samordning av kommunikation i alla faser av om-
fattande projekt för att ge berörda invånare information
och skapa dialog i god tid. Satsningar görs också för att
skapa utökade möjligheter till och forum för dialog med
både stadens förtroendevalda och tjänstemän.

Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft
(Styrmannen 4 och Skarpö etapp 3). I början av året
upphävdes en detaljplan (Vitsippan). Under 2017 har ar-
betet med att skapa en ny stadsdel för boende och kom-
munal service på Norrberget gått vidare. Föregående
års påbörjade markanvisningstävling har avslutats och
en vinnare har utsetts. Under hösten bestämdes att
Norrberget även skulle rymma ett särskilt boende. 

Vaxholms stad har ranking 164 av 290 kommuner i
Svenskt näringslivs enkätundersökning som riktar sig
till det lokala näringslivet. Totalt försämrades ranking
med åtta placeringar jämfört med 2016. Ett delområde
där Vaxholm dock har förbättrat sig 40 placeringar är
tjänstemännens attityder till företagande i kommunen.
Det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet kom-
mer att utgå från den reviderade näringslivsstrategin
som togs fram under 2017. 

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 10,6
mnkr jämfört med budget. Resultatet innehåller två
jämförelsestörande poster som består i en försäljning
av tomträtt på 5,3 mnkr samt utrangering av en skola
på 14,4 mnkr. Borträknad de jämförelsestörande pos-
terna är resultatet ett underskott på 1,5 mnkr som näs-
tan i sin helhet består av advokatkostnader för en tvist
mellan staden och en byggentreprenör av Campus id-
rottshall. 

Framåtblick
Ny bebyggelse i Vaxholm ska bidra till ett samhälle som
är långsiktigt hållbart och erbjuda attraktiva och goda
boendemiljöer. Bebyggelseutveckling planeras i områ-
den nära kollektivtrafik, befintlig infrastruktur och olika
typer av service, som är viktiga faktorer i en hållbar

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att ut-
göra kommunens styrelse med uppgift att leda och
samordna planering och uppföljning av kommunens
verksamheter och bolag. I den andra rollen är kom-
munstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från
kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att
vara anställningsmyndighet för den samlade förvalt-
ningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivar -
frågor. Andra ansvarsområden som faller under
kommunstyrelsen är till exempel samhällsbyggnads-
frågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation,
redovisning och upphandling.

Viktiga händelser under året
– Ö-möten, för dialog, fördjupning och insyn i pågående

arbeten kring planering av bostad- och lokalprojekt
har genomförts på Resarö samt för Rindö och Skarpö.
Syftet med mötena har varit att ge berörda invånare
information och skapa dialog. 

– En rådgivande folkomröstning om bebyggelse på
Norrberget genomfördes i kommunens regi under
september.

– Arbetet med anpassning till den nya dataskyddsför-
ordning/GDPR pågår. Under året påbörjades kart-
läggning av kommunens personuppgiftsbehandlingar
och utbildningar för tjänstemän i hantering av per-
sonuppgifter anordnades.

– Genom ett nytt kundtjänstsystem kan bättre service
ges till invånare som kontaktar kommunen i olika
kundtjänstärenden. Systemet ger möjlighet att lö-
pande dokumentera ärendets utveckling samt göra
dem sökbara.

– Fullmäktige beslutade om Vaxholms blåplan som ger
riktning för hur Vaxholms vattenområden ska bevaras
och utvecklas. Vaxholms blåplan är ett tillägg till
översiktsplanen Vaxholm 2030.

– Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av kom-
munstyrelsen, vilket innebär att bygga resurseffektivt
och med hänsyn till milljön. 

– Genom bland annat nytt utegym på Eriksö, utarbetade
hållbarhetskriterier för skolmaten och sommarlovs-
aktiviteter för ungdomar har arbetet för att skapa häl-
sofrämjande förutsättningar fortsatt under året.

Uppföljning av verksamheten
Invånarna i Vaxholm tycker i hög utsträckning att Vax-
holm är en bra plats att bo och leva på enligt resultatet i
SCB:s årliga medborgarundersökning. Nöjd Region-
Index som mäter detta är 65 (max 100), vilket är högre
än genomsnittet för kommuner i Stockholms län (62)

Kommunstyrelsen  
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samhällsutveckling. Under 2018 fortsätter stadsbygg-
nadsprojektet på Norrberget. Flera nya detaljplaner för
områden på Resarö, Rindö och Vaxön kommer att tas
fram. Utbyggnad av återvinningscentralen kommer att
ske i samverkan med Roslagsvatten.

Säker trafik, bra gång- och cykelvägar och kollektiv-
trafik är viktiga frågor för invånarna. Stadsbyggnadsför-
valtningen har täta kontakter med Trafikverket och
Landstingets trafikförvaltning för att påverka i frågor
som berör Vaxholm, vilket bland annat inkluderar säkra
och täta färjeturer från och till Rindö, åtgärder på väg
274 som förbättrar trafiksituationen, och bra kollektiv-
trafik både på land och till sjöss som möter kommunin-
nevånarnas behov. Arbetet med utformningen av nya
gång- och cykelvägar fortgår.

I maj träder den nya europeiska dataskyddsförord-
ningen (GDPR) i kraft. Pågående projekt kring att an-
passa kommunens verksamhet ska även resultera i en
långsiktig planering och organisation för det löpande
arbetet med personuppgiftsbehandlingar i Vaxholms
stad.

Invånarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och
möjlighet till inflytande. Genom att ta till vara på digita-
liseringens möjligheter och ett ökat fokus på att införa
målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och
dialog som gör det enklare att både ge och få service
oberoende av tid och plats. 

Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjlig-
heter till dialog med både stadens förtroendevalda och
tjänstemän. Satsningar görs för att både öka tillgänglig-
heten per telefon och skapa forum och aktiviteter där
kommunen erbjuder ytterligare mötestillfällen för dia-
log. Vaxholms stads närvaro i sociala medier kommer
att utökas under de kommande åren.

Måluppfyllelse

Årsredovisning
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Verksamhet 2017

Budget-
Belopp i tkr Utfall Budget avvikelse

Politisk verksamhet -4 529 -4 739 210

Fysisk och teknisk planering -22 737 -8 401 -14 336

Varav jämförelsestörande poster -9 100 - 0 -9 100

Räddningstjänst & samhällsskydd -5 683 -5 700 17

Ledning, stöd & service -40 984 -44 647 3 707

SRMH -2 055 -1 900 -155

ÖFN -767 -700 -67

Total -76 754 -66 087 -10 623
Exkl jämförelsestörande poster -67 654 -66 087 -1 523

  
Kvalitet

        
     

  

     

     

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med 
nationella styrdokument.

Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt 
bemötande.

Vaxholm ska tillhandahålla en god service och tjänsteutbud.

Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar
ekonomi med en budget i balans.

Livsmiljö

Social hållbarhet (trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete, hälso -
främjande förutsättningar)

Ekologisk hållbarhet (vara miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i 
Östersjön, minska klimatpåverkan, säkra biologisk mångfald, giftfri miljö)

Ekonomi

Driftbudget

Foto: Bengt Nyman.
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Uppföljning av verksamheten
Kunskapsresultaten i Vaxholms stads grundskolor är
generellt mycket goda i förhållande till Stockholms län
och riket. Skillnaden mellan skolorna är små. Vårtermi-
nen 2017 hade 84 procent av eleverna i årskurs 9 upp-
nått kunskapskraven i alla ämnen och 94 procent var
behöriga till minst något nationellt gymnasieprogram.
Vaxholms stads meritvärde i årkurs 9 (241) når dock
inte upp till det förväntade SALSA-värdet (248). 

För att förbättra resultat och måluppfyllelse ytterli-
gare sker arbete och satsningar inom olika identifierade
områden. Under 2017 har bland annat kompetensut-
veckling genomförts med syfte att öka lärares kunska-
per i specialpedagogiskt förhållningssätt för att utforma
en likvärdig, tillgänglig och anpassad undervisning ut-
ifrån alla elevers olika behov och förutsättningar. Vax-
holm deltar också i ett samverkansprojekt med andra
kommuner inom Stockholms län kring problematisk
skolfrånvaro. 

96 procent av föräldrarna med barn i Vaxholms stads
förskolor anger att de är nöjda eller mycket nöjda med
förskolan. Utvecklingsarbetet inom förskolan har under
2017 fokuserat på undervisningsbegreppet i förskolan
och nya förhållningssätt och arbetsmetoder i relation
till detta. Förskollärarens ledarskap i arbetslaget och
fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
är andra områden som har varit i fokus. 

Fritidshemmen har fortsatt sitt utvecklingsarbete
mot ökad kvalitet utifrån uppdraget genom kompetens-
utvecklingssatsning för all personal. Planeringen av
verksamheten kopplar i högre utsträckning mot läro-
planen och eleverna har blivit mer delaktiga i planering
och utformning. 

En utmaning som Vaxholm delar med många kom-
muner i landet är rekrytering av utbildade lärare, för-
skollärare och fritidspedagoger. Konkurrensen är stor
och i Vaxholm är det framför allt brist på utbildade för-
skollärare och fritidspedagoger. Andel personal i Vax-
holms stad med pedagogisk högskoleexamen var 23
procent i förskolan och 15 procent fritidshemmet
(2016). 

Inom utbildningsverksamheterna pågår olika aktivi-
teter som knyter an till kommunens mål inom livsmiljö
och hållbarhet. Arbetet med ”Grön flagg” pågår konti-
nuerligt. Målet är att alla enheter ska vara certifierade
2018. Alla förskolor har grön flagg men endast två
grundskolor i dagsläget. 

Måltidsenheten bedriver ett aktivt och framgångsrikt
arbete för att skapa hållbara måltider. I arbetet ingår
bland annat att öka andel ekologiska livsmedel, minska
andel mängd nötkött i måltiderna samt minska mat-
svinnet. Resultatet av arbetet är mycket positivt. Till ex-

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommu-
nens uppgifter inom utbildning och annan pedagogisk
verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet,
öppen förskola, fritidshem/-klubb, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola, elevhälsa, fritidsgård och kulturskola. För
verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anord-
nare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har
det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 19-åringar
som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier eller
valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbild-
ningsnämnden utövar tillsyn över fristående förskolor
och fristående pedagogisk omsorg.

Viktiga händelser under året
– Vaxholms nya högstadieskola Kronängsskolan invig-

des i augusti. Skolan är en del av Vaxholms stads nya
skol- och idrottsområde och har undervisningslokaler
anpassade efter de krav som finns på lärmiljöer och
undervisning i dag. 

– En gemensam pedagogisk idé för de kommunala för-
skolorna i Vaxholm antogs av nämnden. Den pedago-
giska idén har arbetats fram av all personal i för-
skolorna mellan 2013-2016 och är väl förankrad i
verksamheten.

– Vaxholms stads förskolor deltar i ett forsknings- och
utvecklingsprogram kring undervisning i förskolan.
Programmet bedrivs av Ifous (innovation, forskning
och utveckling i förskola och skola) i samarbete med
Malmö högskola.  

– Ett digitalt verktyg per elev infördes fullt ut i åk 1-9.
Digitala läromedel som eleverna därmed har till sitt
förfogande innebär aktuella läromedel och flera möj-
ligheter till olika uttrycksmedel som bland annat in-
nefattar rörlig bild och ljud för en bättre, anpassad
undervisning.

– Kompetensutvecklingssatsningarna för alla lärare
och pedagogisk personal i skola och fritidshemmet;
Undervisningslyftet och Fritidshemslyftet, fortsatte
med syfte att stärka och utveckla kvaliteten i under-
visningen. 

– Förskolorna i Vaxholm deltog efter slumpmässigt
urval i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av hu-
vudmannens styrning och ledning av förskolornas
kvalitet. Vaxholms stad var en av tre av totalt 29
granskade huvudmän som inte fick någon anmärk-
ning.

Barn- och utbildningsnämnden  
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empel har matsvinnet under 2017 minskat med 4,8 kg
per matgäst. 

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt re-
sultat på 3,4 mnkr. Detta efter att justeringar gjorts mot
volymer (faktiskt antal barn i verksamheten) och flytt-
kostnader som uppkommit i samband med inflyttning i
Kronängsskolan. Utfallet för utbildning i egen regi visar
totalt ett överskott på 1,2 mnkr.  

Framåtblick
Under de kommande åren händer det mycket inom ut-
bildningsområdet. Bland annat kommer förskoleklas-
sen att bli obligatorisk från höstterminen 2018. Sedan
tidigare har den fått en egen del i läroplanen. Skolver-
ket kommer att lämna sitt förslag till reviderad läroplan
för förskolan till regeringen i mars 2018. Detta påverkar
den kompetensutveckling och utvecklingsarbete som
kommer att ske i förskolor, grundskolor och fritidshem
i Vaxholm kommande år. De från höstterminen 2017 nya
skrivningarna i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital
kompetens är också i fokus för kommande satsningar
och utvecklingsarbete. Till exempel är digital didaktik
ett verksamhetsmål för förskolan som fortsätter under
2018. Målet innebär att förskolorna ska erbjuda likvär-
diga möjligheter till lek, utforskande och undervisning i
den digitala lärmiljön. 

I grundskolan är likvärdig, tillgänglig och anpassad
undervisning i fokus. I detta arbete kan digitala verktyg

vara en viktig del men även förhållnings- och arbets-
sätt. 

För att tillgodose behovet av fler och ändamålsenliga
lokaler för förskola och skola samarbetar barn- och ut-
bildningsnämnden med stadsbyggnadsnämnden. Bland
annat planeras för ny skola på Rindö, ny förskola på 
Resarö (Storäng) och nya förskolelokaler på Vaxön. 

Den statliga kulturskoleutredningen ”En inklude-
rande kulturskola på egen grund ” föreslår bland annat
att ett antal nationella mål införs och att ett nationellt
kulturskolecentrum inrättas. Detta kommer att ge en
tydligare styrning av Kulturskolan.

Måluppfyllelse

Driftbudget
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Kvalitet

        
     

  

     

     

Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med
nationella styrdokument. Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig
för alla barn och elever och utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell
forskning.

Barn, elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheterna och kan rekommen-
dera dem till andra.

Utbildningsförvaltningen erbjuder stor valfrihet och säkerställer mångfald samt 
samverkar för effektiv resursanvändning.

Barn och elever verkar i en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla.
Värdegrundsarbetet bedrivs aktivt. Lärmiljöerna ligger i framkant och utmärks av led-
orden ”tillsammans, engagemang, kreativitet, variation”.

Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska 
naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk
och klimatsmart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor 
utsträckning som möjligt.

Utbildningsverksamheterna bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar
ekonomi med en budget i balans.

Livsmiljö

Ekonomi

 
Verksamhet 2017

Budget-
Belopp i tkr Utfall Budget avvikelse

Nämnd- och styrelse -308 -430 122

Kulturskola -3 910 -3 910 0

Fritidsgårdar -1 350 -1 490 140

Öppen förskola -975 -975 0

Förskola, ped omsorg -66 924 -70 365 3 441

F-klass, Grundskola, Fritids -166 217 -165 923 -294

Gymnasieskola -46 313 -45 390 -923

VUX; SFI -2 123 -2 725 602

Gemensam admin -8 349 -8 742 393

Barn- och elevstöd -28 378 -30 650 2 272

Egen regi 1 191 0 1 191

Flyttkostnader -3 084 -3 084

Total -326 737 -330 600 3 863

Volympåverkan inkl flytt 459 459
Total exkl volympåverkan -327 196 -330 600 3 404

Foto: Vaxholms stad.



Ekonomiskt resultat
Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett positivt
resultat på 0,2 mnkr. Resultatavvikelse mot budgeten är
därmed 0,4 procent. 

Framåtblick
Inom biblioteksverksamheten pågår arbete med att få
till en ljusare, luftigare och mer inbjudande lokal för be-
sökarna att vistas i. För att uppnå det ska belysningen
ses över, bestånden gallras och omflyttningar ske.

Inom kulturverksamheten kommer möjligheten att
söka kulturbidrag och kulturstipendium att marknads-
föras i högre grad. Kulturnatten ska utvecklas ytter-
ligare och fler arrangemang genomföras. En broschyr
som presenterar kulturrådet och kulturföreningarna
planeras.

Ett mål för Tekniska enheten kommande år är att öka
graden av digitalisering och ta in relevanta verksam-
hetsstöd. Detta för att effektivisera arbetet, säkerställa
en professionell hantering av ärenden samt förenkla
uppföljning. Ett annat viktigt mål är att öka transparen-
sen och återkoppling gentemot invånare avseende fel-
anmälan och information om planerade åtgärder.

Ytterligare områden i fokus för enheten är fortsatt
arbete med mottagande av anvisade nyanlända samt
framtagande av en ny internhyresmodell för stadens 
lokaler.

Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för un-
derhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, id-
rotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator
samt park- och naturmark. Nämnden ansvarar även för
om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verk-
samhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner
kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar för
är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och
vägar, kultur och föreningsverksamhet samt tillstånd,
tillsyn och yttranden.

Viktiga händelser under året
– Mottagandet av nyanlända fullföljdes och för andra

året i rad lyckades Vaxholm erbjuda samtliga an -
visade en bostad.

– Årets kulturnatt anordnades i oktober gemensamt av
kommunen, föreningar, Svenska kyrkan och Fäst-
ningsmuseet.

– Arbetet med restaurering av Eriksömaren för att
minska näringstillförseln i stadens vatten påbörjades
under hösten och förväntas färdigställas under näst-
kommande år.

– En kommunal badplats på Rindö har anordnats.

– Ett parkprogram för att utveckla stadens parker har
utarbetats.

Uppföljning av verksamheten
Staden fortsätter att verka för att fler i Vaxholm ska få
tillgång till bredband och strävar mot att uppnå rege-
ringens krav på 95 procent bredbandstäckning senast
år 2020. Bredbandsutbyggnaden i kommunen har fort-
satt enligt plan sedan den senaste mätningen och upp-
skattas därför komma att visa ett högre utfall än
målnivån för 2017, (75 procent), i Post- och Telestyrel-
sens mätning som kommer i april 2018.

Inomhusanläggningarna har en hög nyttjandegrad
med cirka 80 procent uthyrning. I den nya sport- och
bollhallen är nyttjandegraden 95 procent. 

Flytten från Norrbergsskolan till Kronängsskolan har
resulterat i energisnålare lokaler. Fjärrvärmeförbruk-
ningen har sjunkit beroende på att bergvärmen i cam-
pusområdet (sporthall och Kronängsskolan) har
kommit i drift. 

Modulbostäder på Vaxön och en kommunägd villa på
Resarö renoverades för att erbjuda nyanlända bostäder. 

Vissa kompetenser som behövs inom tekniska enhe-
ten är svårt att rekrytera då det är bristyrken i hela
Stockholmsregionen. I synnerhet inom gata och trafik
har det varit svårt att hitta handläggare. Nya vägar för
rekrytering och bemanning prövas.

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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Verksamhet 2017

Budget-
Belopp i tkr Utfall Budget avvikelse

Nämnd- och styrelseverksamhet -240 -355 115

Fysisk och teknisk planering -8 119 -5 411 -2 708

Turistverksamhet 0 0 0

Gator och vägar -8 312 -12 183 3 871

Parker -4 294 -5 008 714

Allmän Fritidsverksamhet -1 386 -935 -451

Allmän Kulturverksamhet, -516 -721 205

Bibliotek, Extern Information -4 082 -4 150 68

Idrotts- och fritidsanläggning -9 692 -9 985 293

Hamnverksamhet 313 -148 461

Kommersiell verksamhet -759 -903 144

Bostadsverksamhet -2 0 -2

Fördelade Lokalkostnader -655 577 -1 232

Fördelad Gemensam Verksamhet -3 973 -2 649 -1 324
Total -41 717 -41 871 154

  
Kvalitet

        
     

  

     

     

Bibliotek: Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och servicein-
riktad och kompetent personal

Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor.
Säkra skolvägar.

Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker.

Bidra till ökad kulturell verksamhet.

Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad.

Högnyttjandegrad i kommunens anläggningar.

Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar
ekonomi med en budget i balans.

Livsmiljö

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomi

Foto: Jesper Wahlström.
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hållstillstånd. Detta som en åtgärd för att möta nya eko-
nomiska villkor från staten och för att för att möta barn-
ens behov.

En handlingsplan för digitalisering har upprättats
som syftar till att ta tillvara digitaliseringens möjlighe-
ter för att öka medborgarnas självständighet, delaktig-
het och verksamheternas kvalitet.

94 procent av brukarna inom hemtjänsten är nöjda
eller mycket nöjda enligt en brukarundersökning. Detta
är högre än riksgenomsnittet. Andel nöjda brukare
inom särskilt boende är 74 procent. 

Under 2017 har det gjorts systematiska individupp-
följningar av brukare inom såväl äldreomsorgen som
omsorgen om funktionsnedsatta. Dessa uppföljningar
görs utifrån bland annat den genomförandeplan som
upprättas i samråd med den enskilde och som syftar till
att säkerställa att stöd och omsorg görs utifrån den en-
skildes önskemål och behov.

Skol-och familjestödet har under året fokuserat på
hemmasittare (problematisk skolfrånvaro) samt att i
högre utsträckning nå ut till föräldrar med yngre barn.
Samverkan med förskolor och öppna förskolan har på-
börjats för att nå dessa föräldrar.

Ungdomsstödet har fortsatt arbetet med anti-tobaks-
kampanjen genom information till skolklasser samt
spridning av anti-tobaksloggan som utvecklats av ele-
verna själva. Ungdomsstödet har även startat ett pro-
jekt för hälsa och aktivitet för ungdomar. 

Projektet RoS (respekt och självrespekt) som är ett
förebyggande arbetsmaterial gällande sexuellt våld
startade under året och fortsätter under 2018. 

Föräldraprogrammet Älskade förbannade tonåring

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja,
hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället samt ge
omsorg om äldre och människor med funktionshinder.
Nämndens ansvarsområden omfattar både förebyg-
gande verksamhet och individuellt inriktat utrednings-
och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar
lagstadgad. De främsta målgrupperna för social -
tjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar,
personer med missbruksproblem, vuxna som behöver
försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med
funktionsnedsättning.

Viktiga händelser under året
– Vaxholm har tagit emot 43 anvisade nyanlända, vilket

var enligt överenskommen årsplan med Migrations-
verket.

– Teamarbete har införts på enheten äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning samt inom hemtjäns-
ten. Arbetssättet medför fördelar som minskad
sårbarhet, ökad flexibilitet och ökad kontinuitet för
brukarna. 

– Ett pilotprojekt Larmcentral 2.0 har startats i samar-
bete med Användarföreningen som är en rikstäc-
kande utvecklingsarena för ny teknik inom äldreo-
msorgen. Målet med projektet är att flera ska kunna
bo kvar hemma i en skärgårdsmiljö med bibehållen
livskvalitet.

– Arbetsförmedling har startat med besökstider på för-
valtningen i Vaxholms stads kommunhus.

– Den första elbilen i hemtjänsten togs i bruk.

– Entreprenad för stadens särskilda boende tillföll efter
upphandling Norlandia Care. 

– ”Fixartjänst” som infördes på prov inom hemtjänsten
kommer att fortsätta och upphandling har genom-
förts.

Uppföljning av verksamheten
Handläggningstiderna inom ekonomiskt bistånd har
förkortats och rättssäkerheten har ökat som en följd av
nytt verksamhetssystem som helt bygger på Socialsty-
relsens riktlinjer för dokumentation och handläggning.
Systemet innebär också att förvaltningen kan imple-
mentera olika medborgartjänster samt i framtiden ar-
beta mer mobilt.  

Inför mottagandet av nyanlända har tillfälliga boen-
den tagits fram genom så kallade paviljongboende,
kommunalägda fastigheter och privatuthyrda hus. HVB-
boendet Vårljus har avvecklats och delvis ersatts med
stödboende för ensamkommande barn som fått uppe-

Socialnämnden

Foto: Vaxholms stad.
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har genomförts under hösten och kommer att fortsätta
under 2018.

Ekonomiskt resultat
Socialtjänsten redovisar ett positivt resultat på 13,1
mnkr. Den positiva avvikelsen är till största delen bero-
ende på individ- och familjeomsorgen (IFO) och äldre-
omsorgen. När det gäller IFO är det främst lägre
volymer placeringsdygn än vad som budgeterats både
inom öppenvården men även HVB dygn som ger över-
skott. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer
främst från särskilt boende och korttidsverksamheten.
Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats. 

Framåtblick
Den 1 januari 2018 upphävdes lagen om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård och ersat-
tes med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Den nya lagen innebär att utskriv-
ningsprocessen förändras och ställer höga krav på
samverkan och samordning av insatser samt innebär
förändrade arbetssätt. Arbetet med att utforma och ut-
veckla samverkansrutiner och arbetssätt kommer pågå
under året på myndighet och utförarsidan.

Ett nytt systematiskt arbetssätt som utgår från indivi-
dens behov, IBIC (individens behov i centrum) kommer
att börja användas som stöd för utredning och uppfölj-
ning inom både äldreomsorg och vuxna personer med
funktionsnedsättning.

Stöddokument, rutiner och processer inom området
våld i nära relationer kommer att utvecklas på både
myndighet och utförarsidan.

Påbörjat processarbete med syfte att ha tydligare
barnperspektiv och öka barns delaktighet på myndighe-
ten kommer också fortsätta inom alla enheter.

Under 2018 kommer 43 individer, nyanlända vuxna

och familjer med uppehållstillstånd, att anvisas till
kommunen. Antalet asylsökande ensamkommande
barn är fortsatt lågt enligt senaste prognos.

Måluppfyllelse

Driftbudget

Årsredovisning
Stadens verksamhet
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Kvalitet

        
     

  

     

     

Inom angiven tid.

Nöjda brukare.

Evidensbaserade metoder.

Budget i balans.

Livsmiljö

God hälsa.

Ökad samverkan.

Aktivt miljöarbete.

Ekonomi

 
Verksamhet 2017

Budget-
Belopp i tkr Utfall Budget avvikelse

Förvaltningsledning -5 503 -4 769 -735

Socialnämnd -526 -760 234

Individ- och familjeomsorg -23 498 -27 608 4 109

Funktionshinderomsorg -41 441 -41 482 41

Äldreomsorg -84 489 -92 976 8 488

Myndighetsutövning -2 011 -2 960 949

Bidrag till föreningar -85 -85 0
Total -157 554 -170 640 13 086

Foto: Jesper Wahlström.



för 2018 och den totala tiden för ett ärende kommer att
utgöra ett nytt nyckeltal för nämnden. 

Nyckeltalet rättssäkerhet avseende slutligt avgjorda
ärenden (11 st) har ökat från 2016 och ligger över mål-
nivån (80 procent). Det är fortsatt få ärenden som slut-
ligt avgörs varje år och därför kan de procentuella
skillnaderna skilja stort mellan olika år, men rätts -
säkerheten har över tid varit hög.

Bygglov- och GIS-enheten har under 2017 initierat ett
arbete med att minska antalet tillfällen med person-
transporter via bil. En samordningslista har tagits fram
där besök i kommunen samordnas så att två eller flera
personer kan använda bil vid ett gemensamt tillfälle
istället för vid flera enskilda. Med ett sådant arbetssätt
ökar dock risken att personella resurser knyts upp vid
platsbesök som tidigare tagit kortare tid. Arbetssättet
utvärderas under början av 2018.

Ekonomiskt resultat
Stadsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på
1,2 mnkr. Resultatavvikelse av budgeten uppgår till plus
24 procent. Resultatavvikelsens storlek kan förklaras av
en inkommen engångspost gällande försäkringsersätt-
ning för advokat- och rättegångskostnader. Borträknat
denna post visar resultatet en avvikelse med plus 3,5
procent.

Framåtblick
Under början av 2018 kommer ett nytt ärende- och do-
kumenthanteringsprogram vara i drift för stadsbygg-
nadsnämndens verksamhet. Programbytet effektivi-
serar kommunikationen och skapar möjligheter att in-
föra olika e-tjänster. Detta tillsammans med utökade
telefontider och bokningsbara rådgivningsmöten gör att
tillgängligheten och servicenivån kan höjas.

En utmaning stadsbyggnadsförvaltningen behöver
hantera är rekrytering av bygglovhandläggare och bygg-
nadsinspektörer, vilket i dagsläget är ett bristyrke. Vid
ingången av 2018 är dock personalstyrkan fulltalig.

Lantmäteriet hade som mål att öppna stora delar av
sina data för fritt användande under 2018, ”öppen data”,
men arbetet har skjutits fram minst ett år. När detta
sker kommer det datautbyte som staden har med Lant-
mäteriet inte längre generera vara sig kostnader eller
intäkter. Ett nytt avtal för att tillsvidare reglera detta
datautbyte förhandlas fram genom nätverket Geodata
Norrort.

Arbetet med att kvalitetssäkra kart- och mättjäns-
terna kommer att intensifieras under det kommande
året. Redan idag är kvaliteten hög, men under 2019
kommer kommunerna som ingår i Geodata Norrort på-
börja arbetet med Svensk Geoprocess. Detta är ett pro-
jekt för att införa en gemensam mätstandard samt
standard för utbyte av geodata. 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens
bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygg-
lagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverk-
samhet. Nämnden ansvarar också för strandskydd
enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om
lägenhetsregister, anläggningslagen, ledningsrättsla-
gen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga
byggnader och platser, fastställelse av belägenhets-
adresser samt tillsyn av skyltar.

Viktiga händelser under året
– Taxan för bygglov har förenklats och taxeexempel 

redovisas på Vaxholms stads webbsida.

– Telefontiderna till bygglovshandläggare har utökats
och det går numer att boka tid för rådgivning med
handläggare innan ett bygglovsärende startas.

– Information inom nämndens verksamhetsområde på
Vaxholms stads webbsida har utvecklats. På webb -
sidan finns idag exempelritningar och exempel på
kontrollplaner, avgifter samt tydligare strukturerad
information.

Uppföljning av verksamheten
Kundnöjdheten inom bygglov i Vaxholms stad är hög
jämfört med genomsnittet i serviceundersökningen
Nöjd Kund-Index (NKI) i SKL:s Öppna jämförelser. Ser-
viceundersökningen omfattar sex serviceområden: till-
gänglighet, information, bemötande, kompetens,
rättssäkerhet och effektivitet. Vaxholm har högre omdö-
men än genomsnittet inom alla dessa sex områden. Re-
sultatet (62) når dock inte upp till satt målnivå på 68. 

I SKL/SCB:s senaste Öppna jämförelser gällande be-
viljade lov för bostäder ligger Vaxholms stad som num-
mer två i jämförelse med Sveriges övriga kommuner
med 10.000-14.999 invånare. I jämförelsetal har det be-
viljats lov för 22,7 bostäder/1000 invånare i Vaxholm
mot 4,3 för övriga kommuner i jämförelsen. Handlägg-
ningstiderna för bygglovsärenden har ändå kunnat hål-
las korta i genomsnitt. Medelhandläggningstiden är två
veckor från komplett ansökan till beslut. Detta är ett
bra resultat i förhållande till genomsnittet för kommu-
ner inom Bygglovsalliansen som är 3,6 veckor. Variatio-
nen mellan olika typer av ärenden är dock stor. För ett
ärende som beslutas på ett nämndssammanträde är
medelhandläggningstiden 6,1 veckor. Tiden mellan in-
lämnad ansökan och komplett ansökan är i genomsnitt
lång, vilket är avgörande för tiden från inlämnad ansö-
kan till beslut. Ansvaret för att komplettera ofullständig
ansökan ligger hos den sökande, men tiden är viktig att
minska för att få en snabbare process för alla inblan-
dande. Rutiner för att minska denna tid har tagits fram

Stadsbyggnadsnämnden
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Kvalitet

        
     

  

     

     

Bygglov- och GIS-verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Sökande är i hög utsträckning nöjda med bemötandet.

Handläggningstiderna är rimliga.

Bygglov- och GIS-enheten bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar
ekonomi med en budget i balans.

Livsmiljö

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

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresurs -
uttaget i ekosystemen.

Ekonomi

 
Verksamhet 2017

Budget-
Belopp i tkr Utfall Budget avvikelse

Stadsbyggnadsnämnd -258 -268 10

Bygglovsverksamhet -2 762 -2 557 -204

GIS -476 -2 104 1 628

Bygglov och GIS-enheten -304 -45 -259
Total -3 799 -4 974 1 175

Foto: Jesper Wahlström.



I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, investerings-
sammanställning, noter och redovisningsprinciper. 

Räkenskaper 
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Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

Belopp i mnkr bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 1 127,7 127,3 125,3 125,0
Verksamhetens kostnader 2 -694,2 -672,6 -693,1 -672,0
Avskrivningar och nedskrivningar 3 -35,6 -30,6 -34,2 -28,7
Verksamhetens nettokostnad -602,1 -575,9 -602,0 -575,7

Skatteintäkter 4 641,9 619,2 641,9 619,2
Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -3,6 -3,7 -3,6 -3,7
Finansiella intäkter 6 0,8 1,1 1,6 1,7
Finansiella kostnader 7 -10,6 -9,3 -10,6 -9,3
Resultat efter finansnetto 26,4 31,4 27,3 32,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 - -
Resultat före skatt 26,4 31,4 27,3 32,2

Skatt på årets resultat -0,1 -0,2 - -
Årets resultat 26,3 31,2 27,3 32,2

Resultaträkning
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Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens

Belopp i mnkr bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0
Mark, byggnader och anläggningar 9 778,9 767,8 728,8 716,4
Maskiner och inventarier 10 17,5 9,3 17,5 9,2
S:a Materiella & immateriella  anläggningstillgångar 796,4 777,1 746,3 725,6
Långfristiga fordringar 11 - - 15,6 16,0
Bostadsrätter 12 0,8 0,8 0,8 0,8
Värdepapper och andelar 13 14,4 14,0 57,9 57,5
S:a Finansiella anläggningstillgångar 15,2 14,8 74,3 74,3

Summa anläggningstillgångar 811,6 791,9 820,6 799,9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 14 38,7 45,7 38,4 46,0
Kassa och bank 80,0 95,0 76,3 90,3

Summa omsättningstillgångar 118,7 140,7 114,7 136,3

SUMMA TILLGÅNGAR 930,3 932,6 935,3 936,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15 300,6 274,0 306,3 278,7
Summa eget kapital 300,6 274,0 306,3 278,7
Varav årets resultat 26,3 31,2 27,3 32,2

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 0,0 0,0 - -
Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar
Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt 16 45,6 41,3 45,6 41,3
Summa avsättningar 45,6 41,3 45,6 41,3

Långfristiga skulder
Anläggningslån (långfristig del) 466,5 516,5 466,5 516,5
Summa långfristiga skulder 466,5 516,5 466,5 516,5

Kortfristiga skulder
Övr. kortfristiga skulder/förutbet intäkter 17-18 67,6 61,3 67,2 60,7
Leverantörsskulder 50,0 39,5 49,7 39,0
Summa kortfristiga skulder 117,6 100,8 116,9 99,7

Summa skulder 629,7 658,6 629,0 657,5

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 930,3 932,6 935,3 936,2

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse 19 116,9 120,1 116,9 120,1
Särskild löneskatt pensionsskuld, ansvarsförbindelse 28,4 29,1 28,4 29,1
Borgensåtagande 20 103,0 103,0 103,0 103,0
Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt 21 202,4 201,7 202,4 201,7
Lokalhyror 22 10,7 11,7 10,7 11,7
Leasingåtagande                                                                                              23 6,4 3,5 6,4 3,5

Balansräkning



                     

Koncernens Koncernens Stadens Stadens

Belopp i mnkr bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat 26,3 31,2 27,3 32,2
Justering för av- och nedskrivningar 35,6 30,6 34,2 28,7
Justering för gjorda avsättningar 4,3 2,4 4,3 3,5
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 16,8 0,8 16,9 0,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7,0 -8,1 7,6 -8,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder 16,8 -17,2 17,2 -17,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 106,8 39,7 107,5 39,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71,5 -170,0 -71,5 -171,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,3 -0,8 0,0 -0,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,8 -170,8 -71,5 -171,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån - 130,0 - 130,0
Amortering av låneskuld -50,0 - -50,0 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50,0 130,0 -50,0 130,0

Periodens kassaflöde -15,0 -1,1 -14,0 -2,0

Likvida medel vid årets början 95,0 96,1 90,3 92,3
Likvida medel vid periodens slut 80,0 95,0 76,3 90,3

Kassaflödesanalys

38 Årsredovisning
Räkenskaper

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017



39Årsredovisning
Räkenskaper

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

 
      Bokslut Budget Budget-
Belopp i tkr 2017 2017 avvikelse

Kommunstyrelsen

Inventarier 0 -50 50

IT   -1 547 -1 500 -47

E-utveckling 0 -300 300

GC-vägar 0 -5 000 5 000

Markköp -1 183 -3 250 2 067

Elbil -334 0 -334

Summa -3 064 -10 100 7 036

      

Teknik, fritid och kultur

Gator och trafik -5 861 -5 000 -861

Om- och tillbyggnad egna fastigheter -9 331 -9 000 -331

Hamnar, kajer -273 -1 000 727

Fritid -437 -1 000 563

Park och mark -1 108 -1 000 -108

Energisparåtgärder -778 -1 000 222

Summa -17 788 -18 000 212

      

Barn och utbildningsnämnden

Inventarier Kronängsskolan -7 577 -8 000 423

Övriga inventarier -242 -500 258

Lärmiljö -320 -500 180

Summa -8 139 -9 000 861

      

Socialnämnden

IT/digitalisering/teknologi -185 -250 65

Inventarier och utrustning -102 -150 48

Miljöbil -368 -300 -68

Summa -655 -700 45

      

Stadsbyggnadsnämnden

Mätinstrument 0 -200 200

Summa 0 -200 200

      

Summa -29 646 -38 000 8 354

Större investeringar PLU

Campus idrottshall -1 870 0 -1 870

Kronängsskolan -37 764 -62 600 24 836

Skolor -396 -35 000 34 604

Förskolor -479 -5 500 5 021

Sporthallar -1 292 -13 800 12 508

Trafikåtgärder Resarö 0 -2 000 2 000

Särskilt boende 0 -3 000 3 000

Summa -41 801 -121 900 80 099

      
Investeringar totalt -71 448 -159 900 88 452
 

Investeringsredovisning
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Not 1. Verksamhetens intäkter
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Taxor och avgifter 34 759            34 082 34 759 34 082
Bidrag 57 437            65 960 57 437 65 961
Hyror/arrenden 25 978            23 654 23 424 21 086
Jämförelsestörande post, försäljning av tomträtt 5 300                      - 5 300 -
Övrigt 4 253              3 649 4 455 3 848
Summa 127 727             127 345 125 375 124 977

Not 3. Avskrivningar enl plan
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Avskrivningar inventarier -3 684             -3 667 -3 684 -3 667
Avskrivningar anl.tillgångar -31 872           -26 909 -30 551 -25 071
Summa -35 556             -30 576 -34 235 -28 738

Not 2. Verksamhetens kostnader
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Personalkostnader -295 116         -278 625 -295 116 -278 625
Kostnad köp av verksamhet -263 016         -314 766 -263 016 -314 766
Lokaler -27 682           -35 977 -27 703 -35 609
Övriga verksamhetskostnader -94 036           -43 203 -92 869 -42 962
Jämförelsestörande post, utrangering av skola -14 412                      - -14 412 -
Summa -694 262           -672 571 -693 116 -671 962

Not 4. Skatteintäkter
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Allmän kommunalskatt 643 625          621 080 643 625 621 080
Slutlig avräkning 2016 608                 477 608 477
Preliminär avräkning 2017* -2 359             -2 349 -2 359 -2 349
Summa 641 874             619 208 641 874 619 208

Noter

*Enligt SKL

Not 5. Generella statsbidrag
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Kostnadsutjämningsbidrag 43 199            41 013 43 199 41 013
Inkomstutjämning -54 777           -59 473 -54 777 -59 473
Införandebidrag 4 175              7 434 4 175 7 434
Regleringsavgift -113                -390 -113 -390
Avg till LSS-utjämning -20 715           -14 780 -20 715 -14 780
Kommunal fastighetsavgift 23 230            21 677 23 230 21 677
Övriga statsbidrag 1 445                 781 1 445 781
Summa -3 556               -3 738 -3 556 -3 738
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Not 6. Finansiella intäkter
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Utdelning aktier 0                   40 336 284
Övriga räntor 332                   19 715 415
Borgensavgifter 505              1 010 505 1 010
Summa 837                 1 069 1 556 1 709

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

-                      - - -
Summa 0                     0 0 0

Not 7. Finansiella kostnader
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Räntor anläggningslån* -9 345             -8 387 -9 345 -8 387
Övr finansiella kostnader -375                -432 -372 -429
Ränta pensionsskuld -872                -446 -872 -446
Omräkning RIPS pensionsskuld -                      - - -
Summa -10 592               -9 265 -10 589 -9 262

* Per 2017-12-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra räntenivån. Under året har en erhållarswap på 50 mnkr
avslutats. Något marknadsvärde för dessa har inte upptagits i balansräkningen. Den genomsnittliga totala räntesatsen för per 2017-12-31
uppgick till 1,63%, kapitalbindningstiden uppgick till 2,8 år och räntebindningstiden till 2,2 år.
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Not 9. Fastigheter och mark
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Ing. anskaffningsvärde 1/1 829 214          820 703 765 420 756 909
Ingående pågående investeringar 256 335            96 775 256 335 96 775
Årets investeringar 307 415              8 511 307 415 8 511
Förändring pågående arbete -247 944          159 560 -247 944 159 560
Pågående arbete återfört till drift -2 060                      - -2 060 -
Utrangering -40 359                      - -40 359 -
Ack. Avskrivning (IB) -317 777         -290 941 -305 361 -280 373
Årets avskrivning -31 862           -26 836 -30 551 -24 988
Nedskrivning -                      - - -
Utrangering 25 947                      - 25 947 -
Summa 778 909             767 772 728 842 716 394

Specifikation av fastigheter 

Förvaltningsfastigheter 29 693            31 057 29 693 31 057
Kommunala fastigheter 14 503            15 511 14 503 15 511
Skolfastigheter inkl Fritidsgård 260 720          114 507 260 720 114 507
Sociala fastigheter 102 248          102 695 102 248 102 695
Förskolor 44 979            45 056 44 979 45 056
Hamnanläggningar 11 530            11 890 11 530 11 890
Gator och vägar 41 289            36 330 41 289 36 330
Idrottsanläggningar 109 746            11 458 109 746 11 458
Friluftsanläggningar 10 027              2 412 10 027 2 422
Smeden 40 239            45 012 - -
Vasavägen 5 648              6 376 - -
Mark 101 956            89 132 97 776 89 132
Pågående investering 6 331          256 335 6 331 256 335
Summa 778 909             767 772 728 842 716 394

Not 11. Långfristig fordran
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Lån till dotterbolag -                      - 15 539 16 039
Summa 0                        0 15 539 16 039

Not 10. Inventarier
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Ing. anskaffningsvärde 1/1 73 318            70 342 73 318 70 342
Pågående arbete -                      - - -
Årets investeringar 11 976              2 912 11 976 2 912
Förändring pågående arbete -                      - - -
Utrangering/försäljning -                      - - -
Ack. Avskrivning (IB) -64 061           -60 394 -64 061 -60 394
Årets avskrivning -3 684             -3 667 -3 684 -3 667
Utrangering/omföring -                      - - -
Nedskrivning -                      - - -
Summa 17 549                 9 193 17 549 9 193
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Not 12. Bostadsrätter
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Brf Hemgården 105                 105 105 105
Brf Alfågeln 709                 709 709 709
Summa 814                    814 814 814

Not 14. Kortfristiga fordringar
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 12 013              5 925 11 393 5 884
Interimsfordringar 23 896            34 415 23 897 34 321
Osäkra fordringar -1 542                -148 -1 542 -148
Skatte- och momsfordran 4 379              5 502 4 669 5 927
Summa 38 746               45 694 38 417 45 984

Not 15. Eget kapital
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Ingående eget kapital* -274 024         -241 943 -278 719 -245 694
Uppskrivningsfond Kommuninvest -332                -832 -332 -832
Periodiseringsfond -                      - - -
Periodens resultat -26 275           -31 249 -27 287 -32 193
Utgående eget kapital -300 631           -274 024 -306 338 -278 719

Not 13. Värdepapper och andelar
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 5 035              5 035 5 035 5 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 1                     1 1 1
AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49                   49 49 49
Business Arena B.A.S 1 st á nom. 1.000 kr 1                     1 1 1
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 43                     0 43 0
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
Kommuninvest 1 andel 6 190              5 858 6 190 5 858
Förlagsbevis Kommuninvest 2 000              2 000 2 000 2 000
Summa 14 363               13 988 57 849 57 474

* Varav öronmärkt 4,5 mnkr för pensionskostnader.
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Not 17. Övriga kortfristiga skulder
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Interimsskulder -2 649             -4 565 -2 624 -4 565
Upplupna räntor -2 060                -850 -2 060 -850
Upplupen pensionsskuld, individuell del inkl. löneskatt -11 530           -11 209 -11 530 -11 209
Semesterlöneskuld -13 693           -13 145 -13 693 -13 145
Övriga kortfristiga skulder -28 755           -23 742 -28 335 -23 143
Summa -58 687             -53 511 -58 242 -52 912

Not 18. Förutbetalda intäkter
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Förutbetalda intäkter kunder -2 647             -2 360 -2 647 -2 360
Förutbetalda intäkter Skolverket -4 531             -2 070 -4 531 -2 070
Bidrag socialstyrelsen 0             -1 522 0 -1 522
Bidrag (Socialförvaltningen) -504                -634 -504 -634
Förutbet intäkt bygglov -689             -1 055 -689 -1 055
Övrigt förutbetald -563                -169 -563 -169
Summa -8 934               -7 810 -8 934 -7 810

Not 19. Pensionsskuld, ansvarsförbindelse
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Vaxholms stad* -114 276         -117 467 -114 276 -117 467
Storstockholms brandförsvar* -2 632             -2 583 -2 632 -2 583
Summa -116 908           -120 050 -116 908 -120 050

* Exkl. löneskatt. 

Not 16. Avsättningar
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Pensionsskuld -36 697           -33 214 -36 697 -33 214
Särskild löneskatt -8 903             -8 058 -8 903 -8 058
Uppl skatteskuld -                      - - -
Summa -45 600             -41 272 -45 600 -41 272
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Not 20. Borgensåtaganden
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Vaxholmsvatten AB -100 983         -100 983 -100 983 -100 983
Roslagsvatten AB -2 000             -2 000 -2 000 -2 000
Kommunalt förlustansvar egnahem -                  -47 - -47
Summa -102 983           -103 030 -102 983 -103 030

* Propieborgen, Kommuninvest; Vaxholms kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan med-
lemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande 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 2017-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kronor och totala tillgångar till 349,2 miljarder kronor. Stadens andel
av de totala förpliktelserna uppgick till 493,8 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 504,9 miljoner kronor.

Not 21. Totalt pensionsåtagande
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Kortfristig skuld, individuella valet -11 530           -11 209 -11 530 -11 209
Avsättning för pensioner -45 600           -41 272 -45 600 -41 272
Ansvarsförbindelser pensioner* -145 270         -149 174 -145 270 -149 174
Summa** -202 400           -201 655 -202 400 -201 655

* Inkl Storstockholms Brandförsvar.
** Inkl löneskatt.

 Inga finansiella placeringar finns avseende pensionsmedel.

Not 23. Leasingåtagande
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Avgifter på avtal inom ett år -2 327             -2 314 -2 327 -2 314
Avgifter på avtal 1-5 år -4 024             -1 160 -4 024 -1 160
Avgifter på avtal längre än 5 år -                      - - -
Summa -6 351               -3 474 -6 351 -3 474

Vaxholm stad har som nämnts inledningsvis endast operationella leasingavtal. Sale and leaseback förekommer inte.

Not 22. Lokalhyror
   Koncernen Staden

(tkr) 2017 2016 2017 2016

Avgifter på hyresavtal inom ett år -6 394             -6 678 -6 394 -6 678
Avgifter på hyresavtal 1-5 år -4 307             -3 412 -4 307 -3 412
Avgift på hyresavtal 5-10 år -             -1 618 - -1 618
Summa -10 701             -11 708 -10 701 -11 708
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Anläggningstillgångar och inventarier har avskriv-
ningstider som bedöms utifrån Kommunförbundets
framtagna kriterier och huvudsakligen är det följande
tider som tillämpas:

– Inventarier: 3, 5 och 10 år.

– Fastigheter och anläggningar: 20, 25 och 33 år eller
individuell komponentindelning.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar.
Tillsammans med okompenserad övertid och därpå
upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som kortfristig
skuld.

Lånekostnader
Stadens lånekostnader har belastat resultatet för den
period de avser, dvs huvudmetoden för redovisning av
lånekostnader tillämpas.

Leasingavtal
Vaxholms stad har för närvarande bara operationella
avtal och dessa bokförs ej som tillgång eller skuld i ba-
lansräkningen. Kostnaden bokförs på resultatet och not
lämnas om de återstående leasingavgifterna.

Redovisningen följer den kommunala redovisningslag
som riksdagen beslutat om. Vidare följer staden i allt
väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet
för kommunal redovisning och dess företrädare.

Periodisering
Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av
kommunens resultat och finansiella ställning för den
aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts
det år då förbrukning skett och inkomster har intäkts-
förts det år som intäkten genererats.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkning upptagits till
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskriv-
ningar. Som ingående anskaffningsvärden har 1981 års
utgående balanser använts som bas. Från 2003 beräk-
nas avskrivningarna på anläggningstillgångarna utifrån
en annuitetsfördelning av anskaffningsvärdet. Från och
med 2008 ändras avskrivningsmetoden till rak modell.
För aktivering av mark och fastigheter tillämpas 1 pbb
som gräns, för inventarier 0,5 pbb.

Redovisningsprinciper
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Bilagor 1-2
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Så här visas måluppfyllelsen
Bedömning av måluppfyllelse sker enligt färg-
kodning nedan. Färgkodning för bedömning av
målområdet anges genom färgen i rubrikraden.

Benchmarking sker med Stockholm län (BM-
värde) om inte annat anges.

Utfall i kursiv stil anger 2016 års värde även
för 2017 då statistiken i dessa fall har en efter-
släpning på ett år.

Bilaga 1 – Uppföljning av mål och indikatorer

Årsredovisning
Bilagor

Vaxholms stad – Årsredovisning 2017

         Bra
             Villkoren för ”Godkänt” är uppfyllda
             Resultaten överstiger sammantaget fastställda mål
             Resultatutvecklingen är positiv
             Resultaten är externt jämförbara

         Godkänt
             Resultaten är sammantaget i nivå med fastställda mål
             Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal

         Har brister
             Kriterierna för godkänt är inte uppfyllda

Kommunstyrelsen
  

Kvalitet
        

     

     

  

     

     

     

  

     

     

      

      

Rättssäkerhet i planer (%) 100 67 100

Sjukfrånvaro totalt (%) 6,8 6,7 6,3 7

Sjukfrånvaro långtid (%) 48 47,8 45 46,6

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument.

Nöjd Kund-Index (NKI), företagsklimat 68 68 71 70

Unika besökare turistwebben, antal 217 051 244 176 120 000

Nöjd Region-Index (NRI) 64 65 65 62

Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 31 38 40

Nöjd Medborgar-Index (NMI) 47 46 55 55

Svensk näringslivsranking, enkät 156 164 140 83

Mål: Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet  och ett positivt bemötande.

Mål: Vaxholm ska tillhandahålla en god service och tjänsteutbud.

Målet bedöms vara godkänt grundat på utvecklingsarbete inom området som till exempel utökade öppettider samt nytt kundtjänstsystem.
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Livsmiljö

      

     

  

     

     

     

  

     

Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 5,8 4,2 5,5 9,9

Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare 30 30 27 45

Anmälda brott om skadegörelse, antal per 1000 invånare 5,6 5,2 5,9 24

Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 75 76 79 55

Föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildning, andel (%) 88 97 80

Elever åk 9 som uppger att de inte brukar tobak, andel (%) 89 87 90 85

Elever åk 9 som uppger att de aldrig har använt narkotika, andel (%) 88 91 90 92

Elever åk 9 som ofta eller ibland deltar i lärarledd fritidsaktivitet eller träning, andel (%) 60 73 70 65

4-åringar som har övervikt eller fetma, andel (%) 3 6,2 6,5

Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 60 70 70

Körsträcka med bil (mil per invånare) 629 629 605 587

Insamlat matavfall (kg/inv) 30,9 31,0 35

Hållbarhetsranking 45 56 40 50

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Social hållbarhet (trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete, hälsofrämjande förutsättningar).

Mål: Ekologisk hållbarhet (vara miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatpåverkan, säkra biologisk mångfald, giftfri miljö).

  
Ekonomi

      

     

    

     Resultatavvikelse i procent (%) av budget. 0 -16,1 0 0

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans.
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Barn- och utbildningsnämnden
  

Kvalitet
        

     

     

  

     

     

     

  

     

     

     

Årsarbetare med pedagogisk högsk.examen förskolan andel (%) 23 23 35 28

Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen fritidshemmet, andel (%) 15 15 33 23

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 86 86 86 82

Genomsnittligt meritvärde åk 9 239,8 241,3 246 242

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 -6 -7 0

Minst når betyg E åk 9, andel (%) 87 84 90 80

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 2 -2 0

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 93 94 97 87

Minst når betyg E åk 6, andel (%) 95 94 95 81

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) 82 71 82

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) 89 81 87

Kommunranking Öppna jämförelser 59 44 högst 20

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever [10] 73 67 63

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella styrdokument. Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla
barn och elever och utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning.

Föräldrar som är nöjda med verksamheten förskolan, andel (%) 95 96 95 93

Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) 74 77 85 79

Föräldrar åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan, andel (%) 85 82 85 86

Elever åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 93 98 95 91

Föräldrar åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 84 83 85 82

Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 85 87 87

Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) 71 74 71

Mål: Barn, elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheterna och kan rekommendera dem till andra.

Mål: Utbildningsförvaltningen erbjuder stor valfrihet och säkerställer mångfald samt samverkar för effektiv resursanvändning.

Målet bedöms vara godkänt grundat på fritt val av förskola och skola. God samverkan internt inom och mellan förvaltningar samt externt framförallt med andra kommuner 
i Stockholms län.
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Livsmiljö

      

     

     

     

     

     

     

Elever åk 5 och 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 93 92 100 87

Föräldrar som anser att barnet känner sig tryggt på förskolan, andel (%). 97 98 100 95

Barn som känner sig trygga på fritids, andel (%). 97 99 100 93

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) 94 95 95

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 60 60 62 62

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Barn och elever verkar i en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. Värdegrundsarbetet bedrivs aktivt. Lärmiljöerna ligger i framkant och utmärks av ledorden
”tillsammans, engagemang, kreativitet, variation”.

Ekologiska inköp, andel (%) 38 31 38 35

Grön flagg förskolan, andel (%) 100 100 100

Grön flagg grundskolan, andel (%) 40 40 100

Mål: Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk och klimat-
smart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor utsträckning som möjligt.

  
Ekonomi

      

     

     

     

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Utbildningsverksamheterna bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans.

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

Kostnad förskola kr/inskrivet barn 150 753 150 753 153 200 141 966

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun kr/elev 97 758 97 758 100 100 95 487

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 32 089 32 089 30 200 28 930

Kostnad gymnasieskola kr/elev 100 738 100 738 100 700 109 198

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk (%) 6,3 6,3 0% -7,1

Nettokostnadsavvikelse fritidshem (%) -10,1 -10,1 0 -6,8

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) -4 -4 0 -5,8

högst

högst

högst

högst
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
  

Kvalitet
        

     

     

  

     

     

     

  

     

     

 

     

     

 

  

     

     

     

  

     

     

 

     

Utlån/invånare (internt) 4,8 4,5 5,7 6,7

Biblioteket, öppettimmar/årsanställd heltid 408 392 400

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)-Gator och vägar 51 50 55 56

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Gång- och cykelvägar 49 51 55 56

Infartsparkeringsplatser för bil, antal platser per tusen invånare (Rindö och Engarn) 13 13 15 13

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Bibliotek: Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad och kompetent personal.

Mål: Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor. Säkra skolvägar.

Markupplåtelser (Upplåtelser av allmän platsmark till företag och organisationer) (SBA*) (%) 89% 89% 70% 68%

Mål: Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kultur 61 56 60 61

Kulturverksamhet, kostnad/invånare 63 45 60

Mål: Bidra till ökad kulturell verksamhet.

Andel uthyrda lokaler (%) 95 95 95

Andel uthyrda bostadslägenheter (%) 97 97 97

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 73 73 75 83

Mål: Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad.

Uthyrd tid i bokningsbar kommunal inomhusanläggning, andel (%). 80 80 80

Mål: Hög nyttjandegrad i kommunens anläggningar

Sett till utbyggnad av bredband i kommunen bedöms resultatet för 2017 överträffa målnivån.
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Livsmiljö

      

     

     

     

     

     

     

Föreningsbidrag i kronor per invånare 32 20

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Social hållbarhet

Elförbrukning verksamhetslokaler, (KWh/år/m2) 124 111 105

Fjärrvärmeförbrukning verksamhetslokaler, (KWh/år/m2) 154 112 140

Förnybar energi, andel (%) 100 50

Mål: Ekologisk hållbarhet

  
Ekonomi

      

     

     

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

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans.
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Socialnämnden
  

Kvalitet
        

     

     

     

     

     

     

      

     

Brukare med upprättade genomförandeplaner, andel (%) 90 80 100

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Inom angiven tid

Utredningar med standardiserade metoder som stöd, andel (%) 100 100 100

Mål: Evidensbaserade metoder

Nöjda brukare inom hemtjänsten, andel (%) 89 94 91 91

Nöjda brukare inom särskilt boende, andel (%) 76 74 82 82

Mål: Nöjda brukare

  
Livsmiljö

      

     

     

     

     

     

     

      

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: God hälsa

Miljöbilar i hemtjänsten, andel (%) 100 100 100

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 38 31 38 35

Färdkilometer via cykel inom hemtjänsten, mil 1000 100

Mål: Aktivt miljöarbete

Uppföljda samverkansplaner och överenskommelser som efterlevs, andel (%). 100 100

Mål: Ökad samverkan

Målet bedöms vara godkänt grundat på goda resultat inom hälsoprojektet inom boendestöd.
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Ekonomi

      

     

     

     

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Budget i balans

Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%). -21 -21 -5 -9,5

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). -2,1 -2,1 0 -4,8

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). 5,1 5,1 0 6,1

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. 1 745 1 745 1 940 3 167

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv. 7 986 7 986 8 694 7 600

Nettokostnad för insatser enl LSS och SFB kr/inv. 2 906 2 906 3 293 4 620

Kostnad hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsatta, kr/brukare. 331 333 331 333 122 153 180 907

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare. 870 481 870 481 834 095 873 599

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn 3 457 3 457 3 209 3 060

Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare. 816 278 816 278 872 683 963 005

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare. 218 413 218 413 210 000 197 442

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 3,5 3,3 3,4 3,7

Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, individ- och familjeomsorg, (%) -11 -11 

Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, äldreomsorg, (%) -8,2 -6,3 0

Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, LSS, (%) 4,9 5,5 0

De tre nyckeltalen som avser beräknad nettokostnadsutveckling är endast en egen beräkning med preliminära siffror för antal invånare. De är därför inte externt jämförbara och ska endast
se som en indikation på utvecklingen per verksamhetsområde.
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Stadsbyggnadsnämnden
  

Kvalitet
        

     

     

     

     

     

      

     

Rättssäkerhet bygglov (%) 60 82 80 74

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Bygglov- och GIS-verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Medelhandläggningstid (veckor), för lovärenden och strandskyddsdispenser från komplett till beslut. 2,3 2 6 3,6

Mål: Handläggningstiderna är rimliga.

Nöjd kund index (NKI) Bygglov 62 62 68 60

Mål: Sökande är i hög utsträckning nöjda med bemötandet.

Benchmarking (BM-värde) för nyckeltalen rättssäkerhet och medelhandläggningstid sker med genomsnittet för kommuner i Bygglovsalliansens. För NKI jämförs med kommuner som deltar i
Business Alliance servicemätning.

  
Livsmiljö

      

     

     

     

     

     

Nöjd region index (NRI) bostäder 50 51 55 53

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: 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.

Mål: Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen.

Målet bedöms vara godkänt grundat på bland annat samordning av biltransporter inom stadsbyggnadsförvaltningen.

  
Ekonomi

      

     

     

     

Resultatavvikelse av budgeten (%) 5 24 0 0

Självkostnadstäckningsgraden (%), intäkt för lov delat med kostnaden för verksamheten 58 52 70

Utfall Utfall Mål- BM-
Nyckeltal 2016  2017 nivå värde

Mål: Bygglov- och GIS-enheten bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en budget i balans.
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Finansiella nyckeltal
  

Finansiella mål

     

     

Budgetavvikelse i mnkr 10,7 8,1 0 0

Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 5,2 4,3 3 3,7

Soliditet, (%) 29,8 32,7 23 48

Hållbar finansiering av investeringsbehov Ja Ja Ja Ja

Utfall Utfall Mål- BM-
Finansiella nyckeltal – Uppnådd nivå 2016  2017 nivå värde
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Bilaga 2 – Politiska ledamöter

Mandatfördelning 2014-2018
Moderaterna 10
Liberalerna 3
Centerpartiet 3
Socialdemokraterna 6
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 3
Waxholmspartiet 5
Summa 31

Kommunfullmäktige:
Ordinarie:
Karin Enström, ordf M
Lena Hallberg, 1 vice C
Margaretha Pettersson, 2 vice S
Elaine Nord Larsson M
Lars Lindgren M
Lars Wessbeg M
Christian Söderman M
Herman Donner M
Gunilla Harvig M
Svante Nordell M
Annicka Hörnsten Blommé M
Malin Kyllenbeck M
Malin Forsbrand C
Mailis Dahlberg C
Leslie Öqvist L
Michael Baumgarten L
Ingrid Ekstedt L
Katherine Angelo Hanly S
Anette Dahlgren S
Bengt Sandell S
Jonas Forsberg S
Lars Sjöblom S
Sara Strandberg V
Anne-Charlotte Eriksson MP
Karin Urbina Rutström MP
Kristina Elmlund Joelsson MP
Carl-Magnus Broström WP
Corina Myrén Ekengren WP
Ingemar Wemmenhög WP
Karl Olof Fagerström WP
Lisbeth Grunditz WP

Ersättare:
Mats Olofsson M
Ingemar Visteus M
Eleonore Mårtensson M
Synnöve Visteus M
Agneta Wessberg M
Adrian Brunkhorst C
Pia Vallgårda C
Louise Yngström Valdre L
Ulf Björneheim L
Bertil Jansson S
Johan Langer S
Rose-Marie Axelsson S
Gunilla Lauthers V
Ingrid Khan V
Bertil Ivarsson MP
Christine Brådenmark MP
Sten Larsson WP
Lars Ekengren WP
Vakant WP

Revisorerna:
Caroline Åkerhielm L
Marita Bång M
Tommy Nee C
Anders Haglund S
Annika Kjellberg MP
Mari Kronlund V
Vakant WP

Valnämnden
Ordinarie:
Anne Losman Flood, ordf M
Lena Hallberg, vice C
Louise Yngström Valdre L
Karin Urbina Rutström MP
Margarteha Pettersson S
Leif Ljungberg V
Sten Larsson WP

Ersättare:
Kent Öhman M
Esbjörn Nyström C
Jan Ekstedt L
Anne-Charlotte Eriksson MP
Rose-Marie Axelsson S
Gunilla Lauthers V
Karl Olof Fagerström WP

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
Lars Lindgren, ordf M
Malin Forsbrand, vice C
Lars Wessberg M
Annicka Hörnsten Blommé M 
Mickael Baumgarten L
Anne-Charlotte Eriksson MP
Bengt Sandell S
Jan-Olof Schill S
Carl-Magnus Broström WP

Ersättare:
Svante Nordell M 
Malin Kyllenbeck M
Mats Olofsson M
Adrian Brunkhorst C
Ingrid Ekstedt L
Karin Urbina Rutström MP
Anette Dahlgren S
Jonas Forsberg S
Ingemar Wemmenhög WP

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Ordinarie:
Lars Lindgren, ordf M
Malin Forsbrand, vice C
Anne-Charlotte Eriksson MP
Annicka Hörnsten Blommé M
Ingrid Ekstedt L
Bengt Sandell S

Ersättare:
Adrian Brunkhorst C
Lars Wessberg M
Malin Kyllenbeck M
Jan-Olof Schill S

Kommunstyrelsens 
planeringsutskott
Ordinarie:
Lars Lindgren, ordf M
Malin Forsbrand, vice C
Mickael Baumgarten L
Anne-Charlotte Eriksson MP
Lars Wessberg M
Bengt Sandell S

Ersättare:
Annicka Hörnsten Blommé M 
Mats Olofsson M
Ingrid Ekstedt L
Jan-Olof Schill S

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur
Ordinarie:
Malin Forsbrand, ordf C
Mats Olofsson, vice M
Svante Nordell M
Mikael Vigvinter M
Leslie Öqvist L
Karin Urbina Rutström MP
Bengt Sandell S
Margaretha Pettersson S
Ingemar Wemmenhög WP

Ersättare:
Lars Wessberg M
Annicka Hörnsten Blommé M
Lars sjöblom M
Pia Vallgårda C
Louise Yngström Valdre L
Marie-Louise Westerberg MP
Göran Nilsson S
Rose-Marie Axelsson S
Elaine Nord Larsson WP

Barn- och utbildningsnämnden
Ordinarie:
Michael Baumgarten, ordf L
Svante Nordell, vice M
Kent Öhman M 
Eleonore Mårtensson M
Adrian Brunkhorst C
Malin Pacsay Fijen MP
Bertil Jansson S
Margaretha Pettersson S
Leena Hämäläinen WP

Ersättare:
Anne Losman Flood M
Tina Runhem M
Frida Hallin M
Hanna Brandvik L
Anneth Jacobsson C
Kristina Elmlund Joelsson MP
Rose-Marie Axelsson S
Anders Garstål S
Moniqua Hultberg WP

Socialnämnden
Ordinarie:
Annicka Hörnsten Blommé, ordf M
Leslie Öqvist,vice L
Christian Söderman M
Eleonore Mårtensson M
Carina Östergren C
Kristina Elmlund Joelsson MP
Anette Dahlgren S
Jonas Forsberg S
Lisbeth Grunditz WP

Ersättare:
Anna Hansson M
Tina Runhem M
Lars Röckert M
Ulf Björneheim L
Birgitta Björinge C
Leena Sundius MP
Ulf Asp S
Rose-Marie Axelsson S
Leena Hämäläinen WP

Stadsbyggnadsnämnden
Ordinarie:
Lars Wessberg, ordf M
Jan Reuterdahl, vice L
Christian Söderman M
Herman Donner M
Pia Vallgårda C
Karin Urbina Rutström MP
Bengt Sandell S
Ronny Fredriksson S
Lars Ekengren WP

Ersättare:
Per-Eric Grön M
Sven Morin M
Mikael Vigvinter M
Agneta Grönkvist L
Bodil Eckemo C
Jan Eriksson MP
Rose-Marie Axelsson S
Ulf Asp S
Karl Olof Fagerström WP

Vid årets slut representerades kommunens partier i styrelse och nämnder av följande partier och personer:
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