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Del 1 - Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar utveck
lingen av kommunens verksamhet. Den inleds med
en sammanfattande bedömning av måluppfyllelse
och god ekonomisk hushållning. Därefter samman
fattas måluppfyllelse, viktiga händelser och resul
tat inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt
av måluppfyllelse inom målområdet ekonomi, en
sammanfattande finansiell analys och en koncern
översikt. I förvaltningsberättelsen presenteras
också en redovisning av Vaxholms stad som arbets
givare samt en beskrivning av framtid och utveck
ling under de närmaste åren.
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Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
2018 var ännu ett bra
verksamhetsår för Vaxholms stad. Utifrån vår
vision om att vår stad
ska vara en attraktiv
plats att leva och bo
på så driver vi arbetet
framåt utifrån tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Vi
gör det bra med en hög
kvalitet på tjänster och
service, med gott ekonomiskt resultat.
Foto: Vaxholms stad
Det finns mycket
som är värt att rikta strålkastarljuset över. Vi har flera
mycket starka resultat inom förskola och skola. Vår
högstadieskola, Kronängsskolan, är näst bäst i Sverige enligt Sveriges k
 ommuner och landsting, som rankar kommunala skolor efter kunskapsresultat och andel
behöriga elever till gymnasieskolan. Rankingen väger in
socioekonomiska skillnader. 98 procent av eleverna i
årskurs nio var behöriga till gymnasieskolan, vilket är
en fantastisk siffra.
Vi har en hög nöjdhet bland vårdnadshavare när det
gäller våra förskolor. 96 procent är nöjda med sina barns
förskola och vi fortsätter att utveckla v erksamheten.
Vaxholms stad förskolor deltar i ett forsknings- och
utvecklingsprogram kring undervisning i förskolan i
samarbete med Malmö universitet. Undervisnings
lyftet och fritidshemslyftet har också fortsatt, i syfte
att stärka undervisning i skola och fritidshem.
Vår hemtjänst får också mycket goda betyg: 92 procent av brukarna är nöjda och kvaliteten fortsätter att
utvecklas. Under hösten blev hemtjänsten stjärnmärkt,
vilket innebär att samtliga medarbetare genomgick
en demensutbildning enligt en modell som svenskt
Demenscentrum har utvecklat. Teamarbete inom
hemtjänsten har också införts vilket ökar k
 valiteten för

 rukarna och inflytandet för de anställda. Brukarna
b
har nu förmånen att i hög utsträckning möta samma
utförare vilket stärker tryggheten, i snitt sex-sju
personal från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod,
vilket är lägst i landet.
Inom fritidsverksamheten har vi bland annat anlagt
nytt konstgräs på Vaxholmsvallen och rustat U
 llbergska
parken där förskolebarn involverades i u
 tformningen
samt deltog i invigningen. Vi har upplåtit en del av
vårt friluftsområde Eriksö till Sky park som erbjuder
spännande uteaktiviteter för såväl ung som äldre.
Vår kulturnatt i oktober var den mest välbesökta vi
har haft och stipendier delades ut till tre lovande
studenter inom olika genre. Vaxholms stad upplevs
som en mycket trygg stad av invånarna.
Vårt arbete för en hållbar stad har fortsatt, e
 lcyklar
och elbil har köpts in samt två publika l addstationer
har installerats. Vi har arbetat för en god vattenk valitet
genom restaurering av Eriksömaren och flera grönområden och parker har rustats upp. Arbetet med att
säkra ett rikt växt- och djurliv har prioriterats genom
att vi har tagit fram en pollineringsplan, genomfört
fågelinventering samt påbörjat arbetet med att ta fram
en förvaltningsplan för stadens skogar.
2018 var också ett valår som engagerade invånarna
mycket. Vaxholm nådde bland det högsta v alresultatet
i landet. Utfallet gav inte en självklar majoritet v arför
det tog sin tid innan också Vaxholm kunde utse ett
styre för staden. Den 20 december tog Centerpartiet,
Socialdemokraterna och Liberalerna över styret och
bildade en Mittensamverkan. Ett minoritetsstyre som
genom dialog kommer att söka olika majoriteter.
Avslutningsvis vill jag tacka alla politiker och tjänste
personer som gjort dessa fina resultat för Vaxholm
möjliga.
Malin Forsbrand (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Om Vaxholms stad
Vaxholm är en skärgårdskommun ca 3 mil norr om
Stockholm, med 70 öar och drygt 12 000 invånare. På
Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns
även stadskärnan. Likt övriga delar av regionen växer
Vaxholm och år 2037 beräknas kommunen ha ca 16 000
invånare. För att möta framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad
bland annat i samarbetet Stockholm Nordost.

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i
 ommunen med över 600 tillsvidareanställda. Kommunk
huset l igger på Eriksö på Vaxön och rymmer s tadens
förvaltningsorganisation.
I Vaxholm finns ett av Stockholms största natur
reservat Bogesundslandet och närheten till Östersjön
präglar stadens miljöarbete.
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Styrning och organisation

Politisk styrning och organisation
Den styrande majoriteten i Vaxholms stad under mandat
perioden 2015-2018 bestod av Moderata samlingspartiet,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De hade
majoritet i kommunfullmäktige som är kommunens
högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs av
medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunöver
gripande frågor. Allmänt val hölls i september 2018 med
en ny mandatperiod för åren 2019–2022. Kommunfull
mäktige tillträdde 15 oktober 2018 enligt nya mandatför
delningen. Nytt politiskt styre i Vaxholms stad består av
en mittensamverkan av Centerpartiet, Socialdemokra
terna och Liberalerna.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska
tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att full
mäktiges beslut genomförs. Vaxholms stad har där
utöver nämnder med olika ansvarsområden samt
inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads
medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation,
vilken har i uppgift att stödja de nämnder de är kopplade
till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och
bestämmelser har fastslagit. Kommunstyrelsen har till
sitt stöd kommunledningskontoret.

Mandatfördelning 2019-2022

Waxholmspartiet

8

Moderaterna

7

Centerpartiet

4

Socialdemokraterna

4

Liberalerna

2

Sverigedemokraterna

2

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Miljöpartiet

1
Foto: Åsa Dry Larsson
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Politisk organisation
Kommunfullmäktige
Storstockholms brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(kommunalförbund)

Socialnämnd

Valberedning

Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd
(Täby)

Revision

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Arvodeskommitté

Barn- och
utbildningsnämnd

Hel och delägda bolag,
urval

Kommunstyrelse

Roslagsvatten AB

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnd för teknik,
fritid och kultur

Vaxholmsvatten AB

Vaxholm Smeden 3 AB

Valnämnd

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

HR
Ekonomi och upphandling
IT och service
Kansli
Kommunikation

Kommunledningskontor

Hållbarhet
Näringsliv och turism
Säkerhet
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Vaxholms stads vision

Ekonomistyrning

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

Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förut
sättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Styrningen
utgår från fastställda principer som till exempel volym
fördelning och finanspolicy. Beslutad budget och resultat
följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertial
rapporter samt helårsbokslut. Barn- och utbildnings
nämndens samt socialnämndens budget är volymbaserad
medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.

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

Målområden
-Kvalitet
-Livsmiljö
-Ekonomi

Nämndernas
strategiska mål
och indikatorer
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Mål och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt
för prioriteringar och styr organisationens utveckling.
Styrningen utgår från strategiska mål för respektive
nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och
ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram områden
utifrån uppdraget som nämnden vill fokusera på under
kommande planperiod. Målen följs upp både kvalitativt
och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av
ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som sig
nalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen.
Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter
och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande,
vilket skapar utrymme för verksamheten att med utgångs
punkt från sin profession och kunskap om verksamheten
identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen.
Förvaltningar och enheter identifierar därmed prioriterade
fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen
tar till vara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och
engagemang.

Förvaltningarnas och
verksamheternas
mål och insatser

Individuella mål
och aktiviteter

Uppföljning och analys

7

Årsredovisning
Inledning

8

Kvalitetssäkring av uppdraget

Processledning

Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som
Vaxholms stad använder för att följa upp kvaliteten i
kommunens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning
inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns
krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1
som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp,
säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.
Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av
utförda tjänster och ger förutsättningar för en kontinuerlig
utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitets
säkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både
kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för
kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckel
tal som följer upp verksamheten, internkontroll och
processledning.

I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning
utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av uppdraget. Den
ger också förutsättningar för en kontinuerlig utveckling
och förbättring av verksamheten. Att använda kartlagda
processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet
som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden
och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och
förbättras av medarbetare som arbetar i processerna.
Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för
gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete,
men också för att prioritera enhetens mål inför kom
mande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom
att processorientering ger möjlighet att skapa en gemen
sam förståelse och samsyn kring uppdraget.

Riskanalys och internkontroll
Internkontroll är det samlade begreppet för den organi
sering och de system, processer och rutiner som bidrar
till att säkerställa att kommunens verksamhet är ända
målsenlig och kostnadseffektiv, att informationen om
verksamheten och den finansiella rapporteringen är
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och
riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms
och förebyggs.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att upprätthålla en god internkontroll. Kommunstyrelsen
och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga
områden identifieras. Dessa risker ingår som en del i
nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av res
pektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.
Nämnderna rapporterar resultatet av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med års
redovisningen.

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

1
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Därefter sammanfattas måluppfyllelse, viktiga händelser
och resultat inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt av måluppfyllelse inom målområdet ekonomi, en samman
fattande finansiell analys och en koncernöversikt. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av
Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av framtid och utveckling under de närmaste åren.
Foto: Åsa Dry Larsson
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Måluppfyllelse och
god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god
ekonomisk hushållning. Mål och riktlinjer som är av bety
delse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska
omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Eko
nomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett
positivt ekonomiskt resultat över en längre period.

Så görs bedömning av måluppfyllelse
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande m
 ålområden:
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och
livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan
området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska
mål inom respektive målområde som övergripande
beskriver vad verksamheterna ska prioritera och
uppnå inom den kommande treårsperioden. Varje mål
mäts med ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om staden är på rätt väg mot
att uppnå målen. Se också beskrivning om mål- och
resultatstyrning på sid 7.
Vaxholms stad har även tre övergripande finansiella
mål som ingår i målområdet ekonomi:
• Budgetavvikelse
• Resultat i procent av skatteintäkterna
• Soliditet

I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen
gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom
att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt
beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och
specifika insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen
sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell.
Se ruta nedan.
Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna
zz Målvärdet är uppnått
Resultatet är uppnått,
och…
resultatet är externt jämförbart
 Målvärdet är på väg att uppnås
Resultatet är minst 85 procent av målnivån
eller…
resultatet är uppfyllt men är inte
externt jämförbart
 Målvärdet är inte uppnått
Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en
gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents negativ
avvikelse. En sammanställning av andel indikatorer av
respektive färg visas för respektive mål.
Måluppfyllelse (procent)

25 %

50 %

zz25 %

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

Målområde

Mål

Livsmiljö

Livsmiljö

Indikator

Vaxholm är socialt hållbart

zz Nöjd Region-Index (NRI)

25 %

zz100 %
Avlopp som får godkänt vid
25 %

inventering, andel (%)

50 %

50 % 50 %

 Insamlat matavfall (kg/inv)

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

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet
ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål
till en sammanfattande bild av måluppfyllelsen inom
området.
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god
ekonomisk hushållning om:
• mer än 50 procent av den aggregerade m
 åluppfyllelsen
visar uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult)
inom alla tre målområdena.

Måluppfyllelse och god ekonomisk
hushållning 2018
Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den
aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller
på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena,
vilket är det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att
Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2018.
Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns
under avsnitt för respektive målområde. Där kommenteras också resultaten samt beskrivs fortsatt arbete.

Livsmiljö

Kvalitet
10 %

Ekonomi

20 %
33 %

41 %

49 %

46 %

38 %

28 %

34 %
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Målområde kvalitet

Vaxholms stad har höga ambitioner när det gäller k
 valitet
av tjänsterna och servicen till invånarna. I detta avsnitt
beskrivs måluppfyllelse, viktiga händelser och r esultat
under året samt framtid och utveckling inom området.
I avsnittet om kommunens verksamheter finns en mer
utförlig redovisning per nämnd.

Måluppfyllelse och resultat
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål b
 eslutade
av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom
området kvalitet. 49 procent av den aggregerade mål
uppfyllelsen är uppfylld (grönt). 41 procent är på väg att
uppfyllas (gult). 10 procent bedöms som inte uppfyllt (rött).

Kvalitet

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

10 %

41 %

Mål

Indikator

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

50 %

25 %

zz25 %

zz Nöjd Medborgar-Index (NMI)
 Nöjd Inflytande-Index (NII)
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat
 Svensk näringslivsranking, enkät

49 %

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

BMvärde2

46

56

55

59

31

38

55

44

69

69 13

70

68

164

181

140

91

Analys: Nöjd medborgarindex har ökat med 10 enheter jämfört med 2017, vilket är en stor ökning. Sett över en 5
års period har det årligen skett en förbättring av betyget. Ett systematiskt arbete med att utveckla och förbättra
verksamheterna pågår kontinuerligt. Även arbete med att informera och kommunicera kring vad som händer inom
till exempel förskola, skola, äldreomsorg och stadsbyggnad har utvecklats och förbättrats, både via tidningen Viktigt i
Vaxholm, Vaxholms stads webbplats och Facebook. Nöjd inflytandeindex har också förbättrats men når inte målnivån,
medan Vaxholms ranking enligt Svenskt näringsliv enkät har sjunkit till placering 181. De delområden med bäst betyg
berör allmänhetens, skolornas och mediernas attityder till företagande. De delområden med sämst betyg berör
kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande samt service till företag.

2

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

årsrapport
3
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Utfall i kursivstil anger 2017 års värde även för 2018 då statistiken i dessa fall har en eftersläpning på ett år.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Mål

Indikator

Vaxholm har en god stadsmiljö. (KS)

Utfall
2017

Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder

51

Utfall Målnivå
2018

53

13

BMvärde2

55

54

100 %
Analys: Nöjd regionindex bostäder har ökat med 2 enheter jämfört med 2017, vilket inte är en statistiskt säkerställd
förändring. Sett över en 3 års period har det dock årligen skett en förbättring av betyget. Vaxholms stad är en del av
Stockholmsregionen, vilken befinner sig i en stark expansionsfas. Mot bakgrund av detta har kommunen som mål att
sammanställa cirka 100 nya bostäder per år fram till år 2030. På kort sikt planlägger dessutom kommunen för 100 nya
hyresrätter, i syfte att kunna erbjuda ett mer varierat bostadsbestånd.
Undervisningen är stimulerande, anpassad
och tillgänglig för alla barn och elever. (BUN)

zz Genomsnittligt meritvärde åk 9
zz Behörighet till gymnasieskolan

zz100 %

zz Kommunranking Öppna jämförelser

åk 9, andel (%)

241

257

248

247

94

98

93

91

2 högst 50

61

39

Analys: Alla tre indikatorer som mäter kunskapsresultat har ökat jämfört med tidigare år. Kunskapsresultaten i åk 9
är 2018 mycket goda vid jämförelse med andra kommuner och även då hänsyn har tagits till socioekonomiska faktorer.
Kontinuerligt systematiskt arbete för att öka elevernas kunskapsresultat har genomförs. Under 2018 har fokus varit
anpassad och tillgänglig undervisning, förstärkt och utvecklad elevhälsa samt fortsatt utveckling av undervisningen
med hjälp av digitala verktyg. Gemensamma kompetensutvecklingssatsningar för alla lärare har varit framgångsrikt
inom det s.k. Undervisningslyftet.
Barn, elever och föräldrar är nöjda med

zz Föräldrar som är nöjda med verk

utbildningsverksamheterna och kan

samheten förskolan, andel (%)

rekommendera dem till andra. (BUN)

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

50 %

96

96

95

93

77

78

80

76

zz50 %

Analys: Föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet har legat stabilt högt under
flera år. Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning har ökat i förskolan det senaste året, vilket kan vara en
bidragande orsak till utveckling och goda resultat. På samma sätt som inom grundskolan genomförs kontinuerlig
kompetensutveckling för all personal. Fokus under 2018 har bland annat varit undervisning i förskolan och förskole
lärarnas ledarskap. Enkätresultat når inte målnivån när det gäller nöjdhet med skolan bland eleverna i åk 5 och 8.
Utvecklingen är dock positiv.
Socialnämndens verksamheter är

zz Utredningstid i antal dagar från

tillgängliga för invånarna och deras

påbörjad utredning till avslutad

närstående. (SN)

utredning inom barn och ungdom
0–20 år, medelvärde

81

92

100

100

zz100 %
Analys: Utredningstiden är kortare än den satta målnivån på 100 dagar, även om resultatet har sjunkit jämfört med 2017.
Att ta vara på digitaliseringens möjligheter inom en rad områden på socialförvaltningen förväntas ge en effektivare
verksamhet och öka invånarnas självständighet, delaktighet och verksamhetens kvalitet.
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Årsredovisning
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Mål

Indikator

Invånare och närstående är nöjda med de
tjänster och bemötande socialnämndens
verksamheter tillhandahåller. (SN)

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

BMvärde2

Andel nöjda brukare inom
hemtjänsten

94

92

94

92

74

71

80

84

Andel nöjda brukare inom
särskilt boende

100 %
Analys: Andel nöjda brukare inom både hemtjänst och särskilt boende når inte upp till satt målnivå. Andel nöjda brukare
inom hemtjänsten är dock relativt hög och i nivå med andra kommuner. Ett teambaserat arbetssätt inom hemtjänsten
har givit ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna.
Invånare och företagare är nöjda med
bemötandet. (SBN)

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

62

52

55

3,77

3,75

60

100 %
Analys: Resultaten inom NKI bygglov har sjunkit under en 3-års period. Av resultaten för specifika områden inom NKI framgår
att effektivitet är det område som bör prioriteras, medan rättssäkerhet och kompetens är områden där de bra värdena ska
bevaras. Det finns ett samband mellan information om avgiften i ett tidigt skede och NKI-resultatet. Dålig information ger
generellt ett sämre resultat. För 2019 har en ny tydligare taxa tagits fram som kommuniceras på websidan. I GIS-enkäten
bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Resultatet når godkänd nivå.
Handläggningstiderna är rimliga. (SBN)

zz Handläggningstid i veckor, ärende
komplett till beslut

50 %

zz50 %

2,1

3,9

5

3,6

13,2

17,7

12

12,3

 Handläggningstid i veckor, ansökan
inkommen till expedierad

Analys: Måluppfyllelsen för handläggningstid från det att ärendet är komplett till det att beslut fattas, är fortsatt god.
Indikatorn som mäter den totala hanteringen av ett ärende, från det att en ansökan kommer in till beslut är fattat
och expedierat når inte målnivån. Orsaker till längre handläggningstider är en ökad grad av komplexitet i ärenden
och svårigheter för sökanden att förstå vilka handlingar som krävs. För att minska väntetiden för kompletterande
handlingar ska information på webbsidan bli tydligare samt självförklarande e-tjänster utvecklas under 2019.
I kommunen finns ett brett utbud av
kultur och fritidsaktiviteter. (TFK)

zz Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur
zz Nöjd Region-Index (NRI),
Fritidsaktiviteter

33 %

zz67 %

56

57

55

61

61

61

55

61

76

73

75

74

Nöjd Medborgar-Index (NMI),
Bibliotek

Analys: NMI kultur och NMI fritidsaktiviteter når uppsatt målnivå. Resultatet för området kultur är dock lägre jämfört
med andra kommuner. Kommunen arrangerar ett antal kulturarrangemang som exempelvis ”Kulturnatt”. Inom fritids
området har bland annat ett antal avgiftsfria lovaktiviteter genomförts för barn och unga under 2018, konstgräs på
fotbollsplanen har bytts, och tennishallen har byggts ut. NMI för biblioteket har sjunkit jämfört med tidigare år. Insatser
har genomförts för att förbättra och anpassa lokalerna och förutom den dagliga verksamheten har ett antal välbesökta
arrangemang genomförts.
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Årsredovisning
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Mål

Indikator

Invånarna har tillgång till
bredbandsuppkoppling. (TFK)

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

15

BMvärde2

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

73

75

75

92

zz100 %
Analys: Målnivån för året uppnås enligt den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen. Förvaltningen bjöd
under våren in Länsstyrelsens regionala bredbandskoordinator för stöd i utveckling av stadens digitala infrastruktur.
Staden agerar generellt i en samordnande och tillståndsgivande roll inom fiberdragning och kommer att starta upp
samordningsmöten med ledningsägare. Under året har förvaltningen samförlagt fiber på Rindö för att möjliggöra
koppling till Rindö förskola och i förberedande syfte till den planerade nya skolan på Rindö.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Viktiga händelser och resultat
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser
och resultat under 2018 inom målområdet kvalitet.

Vaxholm bäst i landet inom personalkontinuitet
i hemtjänsten
Teamarbetet som startade 2017 i hemtjänsten har fortsatt under 2018. Arbetet har givit goda resultat genom
ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna. För medarbetarna har det också fått
positiva effekter med egen schemaplanering, större
inflytande över arbetsdagen och bättre samarbete. Brukarna möter idag i snitt 6 personal från hemtjänsten
under en 14 dagarsperiod, vilket är lägst i hela landet.

Detaljplanen för Norrberget antogs av
kommunfullmäktige
I juni beslutade kommunfullmäktige att anta den nya
detaljplanen för Norrberget och samtidigt godkänna
köp- och genomförandeavtalet med Besqab, som avser
marköverlåtelse och exploatering inom detaljplanen.

Hemtjänsten och dagverksamheten
blev stjärnmärkt
Hemtjänsten samt dagverksamheten blev stjärnmärkt,
vilket innebär att samtliga medarbetare utbildas enligt
en modell svenskt Demenscentrum tagit fram. Innehållet i utbildningen består av grundläggande kunskap
om demens samt verktyg för att arbeta personcentrerat.

Vaxholms stad startade uppsökande verksamhet
bland kommunens äldre invånare
Vaxholms stad erbjöd hembesök eller telefonrådgivning
till invånare som är 80 år eller äldre och som inte har
insatser från kommunen sen tidigare. Under besöket
berättade kommunen om vilka stöd- och serviceinsatser
Vaxholms stad kan erbjuda samt vart man kan vända sig
om behov av stöd uppstår. Erbjudandet kommer att fortsätta riktat till de som fyller 80 år.

GDPR, den nya dataskyddsförordningen
trädde i kraft
25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR,
i kraft. Förordningen reglerar hur myndigheter, företag
och andra organisationer får behandla personuppgifter.
Vaxholms stad arbetar aktivt med dataskyddsfrågor och
kommunens personuppgiftsbehandlingar genom bland
annat kompetensutveckling och nya rutiner.

Bästa sammanvägda resultatet i Stockholms län för
årskurs 9
Elever som gick ut årskurs 9 i Kronängsskolan hade det
bästa sammanvägda resultatet i Stockholms län och en
andraplats i hela landet4 med ett genomsnittligt meritvärde på 257 och 98 procent som var behöriga till gymnasieskolan.
4

Enligt SKL:s sammanvägda resultat för kommunala skolor, presente-

rade i statistikdatabasen Kolada.
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Projekt entreprenör genomförs för andra året

E-tjänsteportal lanserades på stadens webbsida

För andra sommaren i rad bjöd Vaxholms stad in ungdomar mellan 15 och 17 år att söka till Projekt entreprenör,
vilket är ett etablerat koncept som genomförs i flera
kommuner. Under fyra veckor fick ungdomarna lära sig
att driva företag och prova på att vara entreprenör.

En e-tjänsteportal lanserades på stadens webbsida där
befintliga e-tjänster, e-formulär och blanketter samlas
och utvecklas. E-tjänsteutbudet kommer att utvecklas
inom alla verksamhetsområden och ytterligare tjänster
kommer att publiceras löpande under kommande år.

Nya medborgare firades på Skärgårdsbåtens dag

Arbete med ny översiktsplan påbörjades

I anslutning till firandet av Skärgårdsbåtens dag hälsades Vaxholmsbor som blivit svenska medborgare under
2017 välkomna vid en medborgarceremoni.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde i
september var det premiär för livesändning av mötet på
Vaxholms stads webbsida. Sammanträdena kan ses live
eller i efterhand, vilket gör det lättare för allmänheten
att ta del av dem.

Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som omfattar hela kommunen. Inriktningen kommer att förankras
genom en tidig dialog med kommunens invånare, fastighetsägare, näringsliv och övriga intressenter. Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning som ska beskriva
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
kommunen. Den är inte juridiskt bindande men ska vara
vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner,
bygglov och tillståndsprövning.

Linfärjans försöksperiod var framgångsrik

Vaxholms stad återtar driften av särskilt boende

Den treåriga försöksperioden med miljöfärjan till Vaxholms kastell avslutades i september. Under perioden
har tillgängligheten till Kastellet förbättrats och antalet
besökare har ökat betydligt. Över 100 000 personresor
genomfördes under perioden maj–september 2018.
Aktiviteterna på resmålet har blivit fler, ny hyresgäst har
tillkommit och de befintliga hyresgästernas verksamhet
har kunnat utvecklas. Linfärjan har även ökat tillgängligheten till Kastellet för rörelsehindrade. Ny entre
prenör inför kommande tre år är upphandlad.

I november tog Vaxholms stad över driften av särskilt
boende på Borgmästaregården, Framnäshagen och
Cyrillus. Anledningen är att Norlandia Care AB, som
skött driften av boendet sedan 2010, inte har fått tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), att
driva verksamheten vidare. Vaxholms stad tar d
 ärför
över från Norlandia i väntan på att en ny entreprenör
upphandlas. Kommunen har genomfört övergången
så att den ska bli så smidig som möjligt för boende,
anhöriga och personal.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Foto: Vaxholms stad
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Målområde livsmiljöett hållbart Vaxholm
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 avsnitt beskrivs
måluppfyllelse, viktiga händelser och resultat under året
samt framtid och utveckling inom området.
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande:
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen
för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både socialoch ekologisk hållbarhet.
• Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra
sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Fyra
områden har prioriterats: trygg miljö, föräldrastöd,
drogförebyggande arbete och hälsofrämjande förutsättningar.
• Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla
invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till
naturresursuttaget i ekosystemen. De sex fokus
områdena är: miljösmart i vardagen, förbättra
vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatavtrycket,
säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och giftfri miljö.

Måluppfyllelse och resultat
I tabellen redovisas nämndernas mål b
 eslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området
livsmiljö. Cirkeldiagrammet visar den a
 ggregerade mål
uppfyllelsen för hela området. Staden har en relativt
god måluppfyllelse av målområdet livsmiljö. 33 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld
(grönt). 46 procent är på väg att uppfyllas (gult). 20 procent bedöms som inte uppfyllt (rött).

Livsmiljö
20 %
33 %

46 %
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Mål

Vaxholm är socialt hållbart. (KS)

zz100 %

Indikator

zz Nöjd Region-Index (NRI)
zz Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet
zz Antal anmälda våldsbrott per
1 000 invånare

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

BMvärde2

65

68

65

65

76

78

75

58

4,0

4,0

6

8,5

Analys: Staden är en fortsatt säker och trygg plats att leva och vistas i. Den upplevda tryggheten är fortsatt mycket
hög bland invånarna. Antalet brott i Vaxholm är lågt. Andelen inbrott i bostad halverades och antalet stöld ur fordon
minskade medan antalet cykelstölder och bilstölder ökade något. Ytterst få våldsbrott begicks, vilket är en kraftig
nedgång jämfört med tidigare år. Stadens och polisens gemensamma Medborgarlöfte 2018 har inneburit arbete med
en synlig polis samt drogförebyggande arbete med fokus på barn och unga. Tillsammans med polisen har staden
genomfört medborgarmöten/föräldramöten, trygghetsjogg, besökt skolor samt trygghetsvandringar på stan.
Vaxholm är ekologiskt hållbart. (KS)

100 %

Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)

70

75

70

Insamlat matavfall (kg/inv)

31

30

32

Utsläpp växthusgaser (ton/inv)

2,7

2,7

53

2,6

Analys: Ekologisk hållbarhet är stora komplexa system med lång tidsfaktor och många faktorer som påverkar. Utsläpp
av växthusgaser räknas fram av nationella emissionsdatabasen och alla kommuner får siffror vartannat år. SRMH
(Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd) har tillsyn över enskilda avlopp och därefter har fastighetsägare en
längre tid för att åtgärda sitt åläggande. Några väntar på anslutning till kommunalt VA. Roslagsvatten samlar in matavfall.
En ökning av insamlat matavfall kan ses som positivt då det innebär att en mindre mängd matavfall slängs i brännbart,
men vi behöver också minska totala mängden matavfall.
Förskolan, skolan och fritidshemmet är
en trygg och hälsofrämjande miljö som

zz Trygghetsindex (%)

96

96

95

90

är tillgänglig för alla. (BUN)

zz100 %
Analys: Vaxholms stad har en hög andel barn och elever som känner sig trygga i förskolan, skolan och på fritidshemmet.
Utfallet 2018 är 96 procent. Arbetet med trygghet är emellertid fortsatt prioriterat med bland annat goda psykosociala
lärmiljöer, behörig och engagerad personal som finns tillgänglig och god elevhälsa. Den skattning ungdomar gör
av sin psykiska hälsa har legat relativt lika sedan mätningarna startade 2008. Det är dock stora skillnader mellan
könen där flickor i högre utsträckning uppger att de har haft huvudvärk, dålig aptit eller nervös mage. 47 procent av
flickorna och 4 procent av pojkarna uppgav att de blivit sexuellt trakasserade under det senaste året. Ungdomsstödet
på socialförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen fastställt en plan för att främja områdena inom
social hållbarhet genom ett så kallat Preventionsår i skolan för årskurs 6–9.

2
5
3
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Benchmarking sker med Stockholms län.
Utfall i kursivstil anger 2017 års värde även för 2018 då statistiken i dessa fall har en eftersläpning på ett år.
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Mål

Indikator

Utbildningsverksamheterna arbetar
i enlighet med Vaxholms agenda

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

19

BMvärde2

 Andel förskolor och skolor med
Grön flagg (%)

63

83

100

för ekologisk hållbarhet och är
miljöcertifierade. (BUN)

100 %
Analys: De verksamheter som redan har Grön flagg har fortsatt sitt arbete och Söderfjärdsskolan har tillkommit under
året. Därmed har alla förskolor samt Rindö-, Resarö och Söderfjärdsskolan Grön flagg.
Måltiderna som serveras i utbildningsverksamheterna är ekologiskt hållbara.

z
Ekologiska inköp, andel (%)
z

31

38

40

38

(BUN)

100 %
Analys: Ett arbete med att öka andel ekologiska livsmedel i måltiderna som serveras har pågått under längre tid,
vilket visar ett gott resultat. Målet på 40 procent för ekologiska inköp 2018 nåddes inte utan stannar på 38 procent.
Sommarens torka som medförde att tillgången på ekologiska livsmedel blev märkbart sämre under hösten är en av
orsakerna till det redovisade resultatet.
Socialnämnden verkar för en ökad
samverkan och samordning mellan
olika aktörer i syfte att förebygga och
förhindra ohälsa och otrygghet hos
invånarna. (SN)

 Hushåll med ekonomiskt bistånd
som erhållit bistånd i 10–12 mån
under året (%)

30

34

24

17

70

60

60

63

9

9

9

10

zz Elever i åk 9 som inte dricker
alkohol, andel (%)

zz Elever i åk 9 som har använt
33 %

zz67 %

narkotika någon gång, andel (%)

Analys: Myndigheten arbetar fortlöpande med att hitta samarbeten och samverkan med andra parter för att stärka
verksamheten och säkerställa i än högre grad att den enskilde individens behov hamnar i fokus. Som exempel kan
särskilt lyftas fram arbetet inom Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS), Samverkan
kring Barn och Unga i behov av särskilt Stöd (BUS), det lokala samrådet för personer med psykisk ohälsa och missbruk,
Familjecentrum som stöttar föräldrar i sitt föräldraskap samt Barnahus där polis, socialtjänst, barnmedicin och barnoch ungdomspsykiatrin samverkar för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott.
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Mål

Indikator

Förvaltningen har ett ökat digitalt
arbetssätt. (SBN)

Utfall
2017

Utfall Målnivå
2018

BMvärde2

Slutbesked som skickas endast
digitalt, procent (%)

98

30

0

50

 Beställning av kart- och mät
50 %

50 %

tjänster via webbformulär,
procent (%)

Analys: Målnivån för slutbesked som skickats digitalt har uppnåtts på grund av ökade möjligheter till digitalt arbete
med förvaltningens nya dokument- och ärendehanteringssystem. Möjligheten att beställa kart- och mättjänster via
webbformulär är beroende av att staden tillhandahåller e-tjänsten på stadens webbsida. Förberedelsearbete och tester
av e-tjänsten har gjorts och den kommer att driftsättas kommande år.
Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg
och välskött. (TFK)

Nöjd Medborgar-Index (NMI),
Gång och cykelvägar

51

51

55

59

50

52

55

59

62

64

55

66

Nöjd Medborgar-Index (NMI),
z

67 %

zz33 %

Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index (NMI),
zzz
Renhållning och sophämtning

Analys: Den offentliga miljön avseende gatuskötseln har förbättrats med insatser som tekniska enheten har genomfört.
Exempel på arbete är gatumålning, trappupprustning, asfaltering, installerade LED-lampor, digitala hastighetsmätare,
god snöröjning och upprustning av Ullbergska parken.
Kommunen har energisnåla lokaler.
(TFK)

Energianvändning kWh/m2 i
kommunalägda lokaler

148

180

100 %
Analys: Det pågår sedan flera år tillbaka ett arbete med minskad energiförsörjning genom bland annat driftoptimering
Ett systematiskt arbete runt varje fastighet kommer att bidra till ännu bättre måluppfyllelse.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Viktiga händelser och resultat
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser
och resultat under 2018 inom målområdet livsmiljö.

Vaxholm klättrar som miljökommun
Vaxholm klättrade från plats 56 till 51 i Aktuell Hållbarhets
årliga granskning av kommunernas miljöarbete. Vaxholm
tillhör femtedelen av högst rankade kommuner. Kriterierna utvecklas för varje år och nytt för 2018 var bland
annat frågor kring koldioxidbudgetar, skarpa klimatmål,
Sveriges klimatramverk och livscykelanalyser.

Globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030
Arbetet med implementering av de globala målen, Agenda
2030 startade samt projektarbetet med framtagandet
av Hållbarhetsstrategi 2021–2030. Detta gjordes genom
bland annat workshops med ledningsgruppen i Vaxholms
stad, informationsmöten med frågestund på alla arbetsplatsträffar (APT), k
 ampanjer runt hållbar livsstil samt
information via stadens kommunikationskanaler.

Webbsidor om hållbar livsstil
Stadens webbsida har nu information om globala målen
och enkla, inspirerande texter om hur invånare kan
ändra sin livsstil. Sex områden har lanserats: resor,
bostad, konsumtion, mat, fritid, arbete och utbildning.
Här finns både tips på aktiviteter och fakta med länkar
till relaterad information. Även en fördjupning i några av
de globala målen som är nära sammankopplade med de
sex områdena presenteras.

Elever i högstadiet erbjuds träning efter skolan
Under vårterminen erbjöds Vaxholms stads högstadieelever gratis träningspass och mellanmål direkt efter
skolan. Passen var allt från box, yoga, dans, intervall
träning, tabatha, core och meditation. Satsningen är en
del i stadens arbete med att skapa förutsättningar för
en god hälsa bland stadens invånare.

Foto: Vaxholms stad

Kronängsskolan fick pris som årets vattenskola
 ronängsskolan har utvecklat ett arbetssätt där
K
vattenfrågor återkommer i flera ämnen under hela
högstadiet. I årskurs 9 genomförs ett större Östersjö
tema. I maj i år uppmärksammades arbetet när
Kronängsskolan fick motta pris som vinnare av Årets
Vattenskola. Utmärkelsen uppmärksammar lärares och
skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor och delas
ut av Stockholm International Water Institute, SIWI.

Publika laddstationer för elbilar
Två publika laddstationer med sammanlagt fyra l adduttag
sattes upp vid kommunhuset på Eriksövägen och i g
 ästhamnen.

Restaureringen av Eriksömaren
Restaureringen av våtmarken Eriksömaren s lutfördes.
Syftet med restaureringen är att rena dagvattnet från
föroreningar och näringsämnen samt skapa ett fördröjnings
magasin vid riklig nederbörd för att minska översvämnings
risken. Restaureringen har också bidragit till att skapa en
estetisk port till Eriksö rekreationsområde. Vid Eriksömaren
finns en rastplats med bänkar samt information om våtmarkens restaurering, dagvattenhantering och dess natur.

Vaxholms stads hållbarhetsredovisning 2017
En meningsfull fritid
Under loven genomfördes flera aktiviteter för stadens
barn och unga. Gratis bio, prova på höghöjdsbanan
Skypark på Eriksö och Fångarna på kastellet var
några av aktiviteterna. Sommarlovet firades in på
skolavslutningsfestivalen FEAST 18 som genomfördes
på Lägret för elever i årskurs 4 och uppåt.

Som ett led i stadens hållbarhetsarbete skrevs en Hållbarhetsredovisning 2017, som sammanfattar hållbarhetsarbetet. Det pågår en ständig förbättring för att nå
GRI standards basnivå, vilket är ett certifieringsorgan
för företag och verksamheter i hållbarhetsredovisning.
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Målområde ekonomi

Vaxholms stad har en stabil ekonomi i balans. I detta
avsnitt redovisas Vaxholms ekonomiska ställning, uppföljning av de övergripande finansiella målen, finansiell analys, balanskravsutredningen samt stadens inflytande i
bolag och organisationer.
Målområdet ekonomi definieras enligt följande:
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Staden har tre övergripande finansiella mål:
• Ett resultat på 2,5 % av skatteintäkterna
• Soliditet på minst 30 %
• Budgetavvikelse 0 mnkr

Måluppfyllelse och resultat
I tabellen redovisas nämndernas mål beslutade av
kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom
området ekonomi. Cirkeldiagrammet visar den aggregerade måluppfyllelsen för hela området. 28 procent av
den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt).
34 procent är på väg att uppfyllas (gult). 38 procent
bedöms som inte uppfyllt (rött).

Ekonomi
38 %

28 %

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

34 %
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Övergripande finansiella mål
Mål

Indikator

Budgetavvikelse (mnkr)

 Budgetavvikelse (mnkr)

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå

BMvärde2

8,1

– 1,9

0

0

100 %
Analys: De rapporterade prognoserna under året indikerade en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Resultatet blev
däremot negativt. Nämndernas sammanlagda resultat visar på en positiv budgetavvikelse med 11 mnkr. Det som drar
ned resultatet och skapar den negativa budgetavvikelsen är KPA:s kraftigt reviderade pensionsskuldsprognos som kom
i slutet av december månad och försämrade resultatet på finansansvaret med cirka – 12 mnkr.
Resultat i procent av skatteintäkterna.

 Resultat i procent av
skatteintäkterna (%)

4,3

2,3

2,5

2,7

100 %
Analys: SKL använder 2,0 procent i resultat som en riktlinje för god ekonomisk hushållning. I expanderande kommuner
med planerade investeringar är det bra att ha ett högre målvärde för att självfinansiera investeringarna i en högre grad.
Vaxholms stads kommunfullmäktige har satt målnivån till 2,5 procent. Det uppnådda resultatet för året är 2,3 procent
vilket innebär att det finansiella målet är på väg att uppfyllas. Förklaringen till att målnivån inte helt uppfylls är den
samma som för målet budgetavvikelsen ovan. Verksamheterna sammantaget visade på starka överskott, men den
erhållna reviderade pensionsprognosen omkullkastade årets resultat.
Soliditet

zz

Soliditet (%)

32,7

35,4

30

46,7

zz100 %
Analys: Stadens soliditet har förstärkts i många år och den trenden fortsätter även under 2018. Det bidragande
faktorerna är dels årets positiva resultat och dels stadens amortering av låneskulden på 86,5 mnkr. Den positiva
utvecklingen har hållits nere något med anledning av den försämrade pensionsprognosen där staden har fått höja
pensionsskulden genom högre avsättningar.

2

Benchmarking sker med Stockholms län.
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Nämndernas mål
Mål

Indikator

Ekonomin är långsiktigt hållbar. (KS)

Utfall
2017

Utfall
2018

Målnivå

BMvärde2

– 16,1

– 7,1

0

0

 Resultatavvikelse i
procent (%) av budget

100 %
Analys: Kommunstyrelsen har under årets rapporteringar prognostiserat för ett underskott. Anledningen till underskottet är
ej budgeterade advokatkostnader som staden har till följd av tvisten med en av byggentreprenören till Campus idrottshall.
Ekonomin är långsiktigt hållbar. (BUN)

zz Resultatavvikelse i
procent (%) av budget

25 %

25 %

zz50 %

1,2

2,3

0

0

3,5

3,5 63

0

– 7,1

0,7

0,7%

0

– 5,3

– 9,2

– 9,2

0

– 8,8

 Nettokostnadsavvikelse
förskola inkl. öppen fsk (%)

Nettokostnadsavvikelse
grundskola (%)

zz Nettokostnadsavvikelse
fritidshem (%)

Analys: BUN har en positiv avvikelse på 2,3 procent av budget. Exklusive volympåverkan är resultatet 0,8 procent.
Nettokostnadsavvikelsen för förskolan är 3,5 procent, vilket avviker stort jämfört med genomsnittet för Stockholms
läns kommuner (BM-värde). Ett utvecklingsarbete kring förskolans organisation pågår och beräknas vara genomfört till
augusti 2019.
Ekonomin är långsiktigt hållbar. (SN)

zz Resultatavvikelse i

25 %

zz Nettokostnadsavvikelse

procent (%) av budget

zz75 %

äldreomsorg (%)

7,7

5,5

0

0

– 12,5

– 12,5

0

– 6,3

3,1

3,1

0

5,6

– 28,4

– 28,4

0

– 9,3

 Nettokostnadsavvikelse
LSS (%)
Nettokostnadsavvikelse

zz individ- och

familjeomsorg (%)

Analys: SN har en positiv avvikelse på 5,5 procent av budget. Hemtjänsten arbetar teambaserat och har landets
bästa resultat avseende personalkontinuiteten hos brukarna. Effektiviteten är högre än jämförbara kommuner
vilket innebär lägre kostnad per brukare. Inom individ- och familjeomsorgens verksamheter har man aktivt arbetat
med öppenvårdsinsatser som ett alternativ till kostsamma placeringar. I de fall placering varit nödvändig har mer
kostnadseffektiva alternativ använts. Stabil personalsituation inom myndigheten har inneburit färre konsulter. Friska
invånare är en viktig parameter för låga nettokostnadsavvikelser.

6
3
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Utfall i kursiv stil anger 2017 års värde även för 2018 då statistiken i dessa fall har en eftersläpning på ett år.
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Mål

Indikator

Ekonomin är långsiktigt hållbar. (SBN)

50 %

Utfall
2018

Målnivå

BMvärde2

24

–4

0

0

52

63

67

77

 Resultatavvikelse i
procent (%) av budget

50 %

Utfall
2017
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Självkostnadstäckningsgraden (%)

Analys: SBN har en negativ avvikelse på 4 procent av budget. Under 2018 genomfördes justeringar i taxan för att uppnå den
uppsatta självkostnadstäckningsgraden. Resultatet har förbättrats mellan åren men det finns fortfarande en bit kvar till
målet. Övriga avvikelser kan härledas till implementeringen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.
Ekonomin är långsiktigt hållbar. (TFK)

 Resultatavvikelse i

procent (%) av budget

0,4

– 2,5

0

0

100 %
Analys: TFK har en negativ avvikelse på 2,5 procent av budget. Verksamheten fysisk- och teknisk planering står för den
största negativa budgetavvikelsen. En bidragande orsak är ett större underhållsbehov på särskilt boende än budgeterat.
På Norrbergsskolan och de offentliga toaletterna har det varit högre kostnader för larm och bevakning efter incidenter.
KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden,
TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Viktiga händelser
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser
under 2018 inom målområdet ekonomi.

Reviderad pensionsskuldsprognos från KPA Pension
Vaxholms stad får en pensionsskuldsprognos från stadens avtalade pensionsförvaltare KPA Pension varje
år. Pensionsprognoserna har varit relativt stabila och
inte avvikit i någon större grad mellan åren. I december 2018 fick staden en reviderad pensionsprognos som
visade på en betydligt högre skuld och kostnadsutveckling av den förmånsbestämda ålderspensionen jämfört
med tidigare prognoser. Förvaltningen har varit i kontakt med ansvariga på KPA Pension för en redogörelse
av vad som har orsakat differenserna och fått i huvudsak tre förklaringar.
En förklaring är att KPA har fått kännedom om att
medarbetare i Vaxholms stad har mer anställnings
tid i kommuner och landsting än man tidigare har
känt till. Den förmånsbestämda ålderspensionen
bestäms utifrån löner och anställningstid. Den totala
anställningstiden som en person har inom kommun
och landstingssektorn utgör en tidsfaktor i förmåns
beräkningen: desto längre arbetsliv inom kommun-

och landstingssektorn desto högre tidsfaktor och
högre förmånspension. KPA förklarar att de har fått
kännedom om nya anställningstider i samband med
att de har fått nya kommunkunder, vilket ökar tidsfaktorn för flera medarbetare som har jobbat i andra
kommuner och landsting. KPA förklarar ytterligare att
pensionsbolagen inte kommunicerar med varandra
för att stämma av tidsfaktorerna så att beräkningarna
blir korrekta. Därav kan det inte heller garanteras att
en liknande revidering inte sker i framtiden när ytterligare ny information kommer KPA tillhanda. Det kan
handla om anställningstider som medarbetare i Vaxholm har haft i andra kommuner så långt tillbaka som
på 80-talet.
En annan förklaring är att flera individer får rätt
till den förmånsbestämda pensionen i samband med
att lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. En bidragande faktor till att flera kommer över gränsen för den
förmånsbestämda pensionen är löneökningarna inom
skolverksamheten.
Ytterligare förklaring som KPA ger till den r eviderade
pensionsprognosen är att de har gått över till en ny
beräkningsplattform som beräknar skulden bättre
jämfört med tidigare.

25

26

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Den förmånsbestämda ålderspensionen för personer
som är födda 1985 eller tidigare är kostsam för staden,
komplex i beräkningen och volatil i prognosen. Den förmånsbestämda ålderspensionen för dem som är födda
1986 och senare är mindre kostsam för staden, samt
enklare att beräkna och prognostisera.
Effekten av den reviderade pensionsskuldsprognosen
på 2018 års resultat är cirka 12 mnkr.

Pågående rättsprocess mot byggentreprenör
Rättegång i tingsrätten för tvistemål med totalentreprenör
av Campus idrottshall inleddes under 2018 och förväntas
avslutas under vintern 2019.

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

Foto: Jesper Wahlström
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Finansiell analys

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

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

Årets resultat
Staden redovisar ett positivt resultat med 14,6 miljoner
kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det 1,9 mnkr
sämre resultat än planerat. Årets resultat som andel av
skatter, statsbidrag och utjämning uppgår till 2,3 procent.

Staden har därmed inte uppfyllt det finansiella målet
om ett resultat på 2,5 procent av skatteintäkterna. Den
stora förklaringen till avvikelsen är KPA:s revidering av
pensionsskulden i december månad som har belastat
resultatet med cirka 12 mnkr. Resultatet har i genomsnitt
de senaste fem åren varit 6,4 procent.

Nettokostnadsandel
Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkt
erna kommer stadens ekonomi urholkas och äventyra
god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte
sker är att sätta samtliga kostnader i relation till intäkt
erna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår
denna relation till en andel lägre än 100 har kommunen
en balans mellan intäkter och kostnader. Den totala netto
kostnadsandelen om 97,7 procent innebär att resultatet är
positivt och uppgår till 2,3 procent. De medel som återstår
går till att finansiera amorteringar och investeringar.

Årets resultat

2014

2015

2016

2017

2018

Årets resultat (mnkr)

49,3

67,1

32,2

27,3

14,6

8,7

11,4

5,2

4,3

2,3

Nettokostnadsanden som andel av skatteintäkter (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Verksamheten

85,6

83,1

88,9

89,0

91,0

Avskrivningar

4,2

4,0

4,7

5,4

5,8

Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning (%)

Finansnetto
Nettokostnadsandel

1,6

1,5

1,2

1,4

0,9

91,3

88,6

94,7

95,7

97,7
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Investeringsvolym och självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar
kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både b
 eroende av
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
resultat och icke kassaflödespåverkande av- och ned
skrivningar i relation till årets investeringar. Denna

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

2014

2015

2016

2017

2018

Investeringsvolym (mnkr)

66,7

44,1

172,1

71,4

46,5

109,4

206,7

35,4

86,9

112,7

Självfinansieringsgrad av investeringarna (%)

Foto: Vaxholms stad
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beräkningsformel används i den offentliga statisti
ken och i kommunala jämförelser. En brist i formeln
är att den inte tar hänsyn till alla icke kassaflödes
påverkande poster såsom utrangeringar och avsätt
ningar. Den verkliga självfinansieringsgraden är
därmed högre än det som framgår i tabellen nedan.
Årets självfinansieringsgrad är positiv och uppgår till
112,7 procent och genomsnittet för de senaste fem åren
är 110,2 procent.
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Kapacitet
Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att
möta finansiella åtaganden på lång sikt.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan
siella utrymme. Den visar hur stor del av stadens tillgångar
som har finansierats med det egna kapitalet. En högre
soliditet innebär att den långsiktiga betalningsförmågan
förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en
längre period vilket Vaxholms stads har gjort. Staden visar
en soliditet enligt balansräkningen på 35,4 procent vilket
överträffar stadens finansiella mål på 30 procent.
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på sina lån till kreditinstitut. Avsättningsgraden som
andel av den totala skuldsättningen har ökat med anled
ning av KPA:s reviderade pensionsprognos under året.
Under året har staden erhållit en handpenning för exploa
teringen av Norrberget på 23,6 mnkr. Inbetalningen har
inte intäktsförts utan bokförs som en skuld fram till att
alla åtaganden från parterna är uppfyllda.

Stadens intäkter
En viktig del vid bedömning av stadens finansiella
kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har att
påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre
skattesatsen är. Vaxholms stads primärkommunala
skattesats (19,78) är 73 öre högre än genomsnittet för
Stockholms län (19,05).

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 86,5 mnkr

Soliditet

2014

2015

2016

2017

2018

Soliditet enligt balansräkningen (%)

25,3

Soliditet inkl pensionsåtagande (%)

3,0

31,2

29,8

32,8

35,4

11,7

13,8

17,2

Förändring av eget kapital (mnkr)

19,7

50,6

68,3

33,0

27,6

15,4

Skuldsättningagrad

2014

2015

2016

2017

2018

Total skuldsättningsgrad (%)

74,7

68,8

70,3

67,3

64,6

– Varav avsättningsgrad (%)

4,6

4,8

4,4

4,9

6,8

– Varav kortfristig skuldsättningsgrad (%)

12,1

14,9

10,7

12,5

13,5

– Varav långfristig skuldsättningsgrad (%)

57,9

49,1

55,2

49,9

44,4

Lån till kreditinstitut (mnkr)

406,5

386,5

516,5

466,5

380,0

Stadens intäkter

2014

2015

2016

2017

2018

Verksamhetsintäkter (mnkr)

109,9

139,4

125,0

125,3

117,1

Skatteintäkter (mnkr)

557,6

579,1

619,2

641,9

656,3

Skatteuttag (%)

19,78

19,78

19,78

19,78

19,78
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Risk
Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka
stadens resultat och kapacitet.

Likviditet
Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgång
arna överstiger kortfristiga skulder. När det gäller risk ur
ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i
form av likviditet en viktig komponent. Vaxholms stad har
en god likviditet som uppgår till 45,0 mnkr vid boksluts
tillfället. Totalt över året uppfylldes likviditetskravet som
ställts i stadens finanspolicy. Staden har haft möjligheten,
men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten på
25,0 mnkr för att möta temporära svackor i likviditeten.

Pensionsskuld
Nyintjänade pensionsförmåner skall redovisas som en
avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade
före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser

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

Tvister
Staden har en pågående tvist med en av byggentrepren
ören till Campus idrottshall. Byggentreprenören har
stämt staden och staden har genstämt bolaget. Beloppen
är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre
fram. Rättsprocessen har startat och är pågående.

Likviditet

2014

2015

2016

2017

2018

Kassalikviditet (%)

88,8

110,9

136,6

98,2

66,6

Rörelsekapital (mnkr)

– 9,5

12,7

36,6

– 2,2

– 39,9

Pensionsskuld (mnkr)

2014

2015

2016

2017

2018

12,3

Kortfristig skuld, individuella valet

9,6

10,1

11,2

11,5

32,6

37,8

41,3

45,6

61,6

Ansvarsförbindelse

156,5

153,0

149,2

145,3

142,4

Summa

198,8

200,8

201,7

202,4

216,3

2014

2015

2016

2017

2018

101,0

101,0

101,0

101,0

98,0

Roslagsvatten AB

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Förlustansvar för egnahem

0,1

0,1

0,0

–

–

103,1

103,1

103,0

103,0

100,0

Avsättning för pensioner

Borgensåtagande (mnkr)

Vaxholmsvatten AB

Summa
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utanför balansräkningen. I december månad fick staden
en ny reviderad pensionsprognos från KPA som visade
kraftigt ökade skulder jämfört med tidigare prognoser.
Både den kortfristiga skulden för individuella valet samt
avsättningen för pensioner ökade mer än de ursprungliga
prognoserna som KPA tillhandahöll staden. Läs mer
om detta under målområde ekonomi – Viktiga händelser.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

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

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Trenden visar att prognoserna generellt förbättras
under året. Anledningarna kan vara flera. En a
 nledning
är att budgetansvariga är försiktiga i sina beräkningar
och tar hänsyn till risker som kan driva upp k
 ostnaderna
under senare delen av året. Allteftersom att riskerna
inte inträffar revideras prognosen upp och förbättras.
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Den reviderade pensionsprognosen från KPA s kapade
en stor oförutsedd kostnad i december månad på cirka
12 mnkr. Den oförutsedda pensionskostnaden är den
största förklaringen till att resultatet blev sämre än
oktoberprognosen. Vid månadsuppföljningen per oktober
prognostiserade nämnderna ett överskott jämfört med
budget på 8,5 mnkr. Bokslutet redovisar en negativ
budgetavvikelse på –1,9 mnkr. I relation till omsättningen
är dock avvikelsen förhållandevis låg, mindre än två
procent. Budgetföljsamheten varierar mellan nämn
derna vilket innebär att det finns utvecklingspotential i
den ekonomiska kontrollen.

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr)

Mars

April

Aug.

Okt.

Bokslut

0,0

0,0

– 3,0

– 4,5

– 4,8

Socialnämnden

0,0

0,0

3,0

4,5

9,3

Barn- och utbildningsnämnden

3,8

3,5

3,0

7,5

7,9

Stadsbyggnadsnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

– 0,2

Nämnden för teknik, fritid och kultur

0,0

0,0

0,0

0,0

– 1,2

Kommunstyrelsen

Finansförvaltningen
Summa

– 1,0

1,0

1,0

1,0

– 12,9

2,8

4,5

4,0

8,5

– 1,9

Resultat enligt balanskravet
Balanskravsutredning
Bokslut 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

Bokslut 2017

14,6

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

–

–

14,6

22,0

–

–

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
– reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Sammanfattande kommentarer
finansiell analys
Årets resultat uppgick till 14,6 mnkr vilket innebär ett
sämre resultat jämfört med budget på – 1,9 mnkr. Staden
har förstärkt sin ekonomiska ställning under en längre
period och 2018 års positiva resultat har ytterligare

–

–

14,6

22,0

bidragit till detta. Under de senaste fem åren uppgår
det samlade resultatet till 190,5 mnkr. Det goda resul
tatet har bidragit till att staden har självfinansierat sina
investeringar över tid samt förbättrat soliditeten grad
vis för varje år. Under året har även låneskulden amor
terats med 86,5 mnkr.
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

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

Stadens resultaträkning
(mnkr)

Verksamhetens intäkter

Not

Bokslut
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Bokslut
2017

1

117,1

120,8

– 3,7

125,3

2

– 707,5

– 709,3

1,8

– 693,1

3

– 37,8

– 35,4

– 2,5

– 34,2

– 628,2

– 623,8

– 4,4

– 602,0

Varav jämförelsestörande intäkter*
Verksamhetens kostnader

5,3

Varav jämförelsestörande kostnader**
Avskrivningar och nedskrivningar

– 14,4

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

4

656,3

653,4

2,9

641,9

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag

5

– 7,5

– 3,4

– 4,1

– 3,6

Finansiella intäkter

6

1,9

1,5

0,4

1,6

Finansiella kostnader

7

– 7,8

– 11,2

3,3

– 10,6

14,6

16,5

– 1,9

27,3

16,5

– 1,9

27,3

16,5

– 1,9

27,3

Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

–
14,6

–

–
14,6

–

* Försäljning av tomträtt **Utrangering av skola

Kommentarer
Budgetavvikelsen på verksamhetens intäkter beror
framförallt på att staden har överbudgeterat antalet
EKB-ensamkommande barn. Nettopåverkan för staden
blir noll eftersom uteblivna intäkter från Migrationsverket matchas mot uteblivna kostnader. Överskottet på
raden verksamhetens kostnader var prognostiserad att
vara högre än vad det blev i bokslutet. Anledningen till
att överskottet blev mindre är att KPA-Pension reviderade
sin pensionsprognosberäkning i december månad, vilket
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fick en kostnadseffekt på cirka 12 mnkr. Avskrivningsbudgeten på nämnden för teknik, fritid och kultur har
underskattats när budgeten lades.
Skatteintäkterna blev 2,9 mnkr högre jämfört med
budget, men den positiva uppgången drogs ned av försämringen i utjämningssystemet med – 4,1 mnkr.
En större utdelning än vanligt från Kommuninvest
samt fortsatt låga räntor i kombination med stadens
höga amorteringstakt ger ett överskott på raden finansiella intäkter och kostnader.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
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Driftredovisning

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

Driftredovisning
(mnkr)

Kommunstyrelsen

Intäkter
2018

Kostnader
2018

Internhandel
2018

Bokslut
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Bokslut
2017

6,7

– 76,5

– 2,5

– 72,3

– 67,5

– 4,8

– 76,8

KS, exkl. jämförelsestörande poster* **
Barn- och utbildningsnämnden

0,0
44,0

– 341,3

– 38,2

– 335,6

– 343,5

0,0

– 67,7

7,9

– 326,7

Socialnämnden

41,3

– 189,8

– 11,4

– 159,9

– 169,2

9,3

– 157,6

Nämnden för teknik, fritid och kultur

20,9

– 105,5

36,6

– 48,1

– 46,8

– 1,2

– 41,7

4,2

– 9,4

– 0,1

– 5,3

– 5,0

– 0,2

– 3,8

117,1

– 722,5

– 15,6

– 621,0

– 632,1

11,1

– 606,6

– 23,0

– 8,5

– 14,5

– 8,8

117,1

– 745,5

– 15,6

– 644,0

– 640,6

– 3,4

– 615,3

Skattenetto

722,4

– 73,7

648,8

650,0

– 1,2

638,3

Finansnetto

1,9

– 7,6

– 5,8

– 9,6

3,8

– 8,8

15,6

15,6

16,7

– 1,1

13,1

0,0

14,6

16,5

– 1,9

27,3

Stadsbyggnadsnämnden
Summa nämnder
Pensionskostnader,
semesterlöneskuld m.m.
Verksamhetens nettokostnader

– 23,0

Kapitaltjänstintäkt
Årets resultat

841,3

– 826,8

* Försäljning av tomträtt **Utrangering av skola

Kommentarer
Kommunstyrelsen har under årets rapporteringar prognostiserat för ett underskott. Anledningen till underskottet är ej budgeterade advokatkostnader som staden
har till följd av tvisten med en av byggentreprenören till
Campus idrottshall.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt
resultat på 7,9 mnkr. Resultatet efter volympåverkan är
2,9 mnkr. Överskottet beror främst på ett lägre tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till gymnasieskolan inom
barn- och elevstöd samt försäljning av platser i grundskolan till elever utanför kommunen. Utfallet för egenregin visar ett underskott på – 0,8 mnkr.
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett negativt
resultat på – 1,2 mkr. Verksamheten fysisk- och teknisk
planering står för den största negativa budgetavvikelsen.
En bidragande orsak är ett större underhållsbehov än
budgeterat på särskilt boende. På Norrbergsskolan och
de offentliga toaletterna har det varit högre kostnader för
larm och bevakning efter incidenter.
Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på
9,3 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom både
funktionshinderomsorgen och individ- och familje
omsorgen (IFO). Funktionshinderomsorgen har haft
färre boendedygn LSS vuxna än budgeterat och inom
IFO har hem för vård och boende (HVB) haft lägre
volymer inom missbruk samt avsaknad av barn
placering. Dessa överskott motverkar de högre kostnaderna inom äldreomsorgen som beror dels på en
ökning av antalet hemtjänsttimmar, men även på fler
placeringar inom korttidsboende.

Foto: Åsa Dry Larsson
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Stadsbyggnadsnämnden visar ett negativt resultat
på – 0,2 mnkr. Bygglovsverksamheten redovisar lägre
avgiftsintäkter än budgeterat medan kart- och mätverksamheten redovisar större intäkter än beräknat. Avvik
elsen kan härledas till implementeringen av ett nytt
dokument- och ärendehanteringssystem.
Det kraftiga underskottet på raden pensions
kostnader och semesterlöneskuld beror på den reviderade pensionsskuldsprognosen från KPA-Pension. Läs
mer under målområde ekonomi – viktiga händelser.
Skatteintäkterna blev 2,9 mnkr högre jämfört med budget men den positiva uppgången drogs ned av försämringen på utjämningssystemet med – 4,1 mnkr, vilket ger
ett negativt skattenetto på – 1,2 mnkr jämfört med budget.
En större utdelning än vanligt från Kommuninvest
samt fortsatt låga räntor i kombination med stadens
höga amorteringstakt ger ett överskott på finansnettot
med 3,8 mnkr jämfört med budget.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen innehåller en samlad redovisning
av stadens investeringsverksamhet. Stadens investeringar
delas in i löpande investeringar som finansieras med befintlig
avskrivningsbudget i verksamheten, och långsiktiga invest
eringar som är av större karaktär och vanligtvis pågår över
flera år.

Löpande investeringar
(mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen
Inventarier

– 0,1

– 0,1

0,0

IT

– 2,0

– 2,0

0,0

E-arkiv

0,0

– 0,5

0,5

E-tjänsteplattform

0,0

– 0,5

0,5

Digital utveckling

0,0

– 0,2

0,2

Miljöbil

0,0

– 0,3

0,3

Kamerautrustning KF

– 0,1

– 0,5

0,4

Gym

– 6,2

– 6,0

– 0,2

Markköp
Summa

0,0

– 8,0

8,0

– 8,3

– 18,0

9,7

– 3,9

– 5,0

1,1

– 13,7

– 9,0

– 4,7

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Gator och trafik
Om- och tillbyggnader fastigheter
Hamnar och kajer

0,0

– 1,0

1,0

– 1,9

– 1,0

– 0,9

Park och mark

– 0,9

– 1,0

0,1

Energisparåtgärder

– 0,3

– 1,0

0,7

– 20,8

– 18,0

– 2,8

Inventarier

– 1,5

– 1,0

– 0,5

Summa

– 1,5

– 1,0

– 0,5

Fritid

Summa
Barn- och utbildningsnämnden
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Fortsättning
(mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

0,0

Socialnämnden
Digital utveckling

– 0,2

– 0,2

Inventarier och utrustning

0,0

– 0,1

0,1

Miljöbil

0,0

– 0,3

0,3

Summa

– 0,2

– 0,6

0,4

Stadsbyggnadsnämnden
Ärendehanteringssystem

– 0,3

– 0,3

0,0

Digital utveckling

– 0,1

– 0,1

0,0

Summa

– 0,4

– 0,4

0,0

– 31,2

– 38,0

6,8

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Summa löpande investeringar

Långsiktiga investeringar
(mnkr)

Särskilt boende

– 0,4

– 1,0

0,6

Skolor

– 3,6

– 32,3

28,7

Förskolor

– 0,7

– 0,8

0,1

Idrottshallar

– 7,6

– 6,6

– 1,0

0,0

– 2,0

2,0

Vaxön 1:26

– 0,2

– 3,0

2,8

Reserv

– 2,9

– 11,0

8,1

– 15,3

– 56,7

41,4

Bokslut 2018

Budget 2018

Budget-
avvikelse

– 46,5

– 94,7

48,2

Engarn

Summa långsiktiga investeringar

Investeringar totalt
(mnkr)

Summa totala investeringar

Kommentarer
Investeringsredovisningen visar ett överskott mot
budgeten med 48,2 mnkr. Budgeten för markköp i den
löpande investeringsplanen har inte använts. Överskottet
i den långsiktiga investeringsbudgeten beror framförallt
på att tidplaner för investeringsprojekten har skjutits fram
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i tiden. Överskottet beror också på de stora kostnaderna
för utbyggnad av Vaxö skola samt Resarö skola som
istället förväntas komma under 2019 samt att stora delar
av reserven inte behövt användas.

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
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Koncernöversikt

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
helhetssyn på kommunens verksamheter och ekonomi samt
att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som
möjliggör jämförbarhet mellan kommunerna. Enligt lag om
kommunal redovisning (8 kap. 2§ KRL) ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Ett betydande inflyt
ande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20
procent av rösterna i en annan juridisk person.

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen, den sammanställda redovisningen
ingår förutom Vaxholms stad det helägda aktiebolaget
Vaxholms Smeden 3 AB och Fastighetsbolaget Vasavägen
13 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 förvärvades under 2015 som ett strategiskt
markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och
hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen
utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolagen, utan
bolagen administreras genom stadens förvaltning.
• Vaxholms Smeden 3 AB (100 %)
• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %)

Inflytande i andra bolag och organisationer
Utöver de ovan nämnda företagen har staden dessutom
ett mindre ägande i följande företag:
• Roslagsvatten AB (12,6 %)
• Vaxholmsvatten AB (1,0 %)
• Vårljus AB (0,5 %)
• Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %)
• Inera AB (0,16 %)
• Kommuninvest ekonomisk förening
Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs
av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, Vallentuna,
Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall.
Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och
avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna
i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av bolaget,
resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.
AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 k
 ommuner i
Stockholms län. Företagets verksamhet omfattar instit
utionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för
flyktingungdomar, stöd- och träningsboende, utredning
i institution och öppenvård, skola, p
 sykologverksamhet,
jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsprogram
i öppenvård samt familjerådgivning.
Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms
län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva
alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring
inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att
vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på
ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.
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Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och
landsting finansförvaltning med fokus på utlåning och
rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms
stad blev medlem år 2009.
Inera AB ägs av SKL Företag, landsting, regioner och
kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digital
isering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling.
Inera koordinerar och utvecklar gemensamma d
 igitala
lösningar till nytta för invånare, medarbetare och besluts
fattare. Ineras uppdrag är dels att utveckla och f örvalta
gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att koord
inera den digitala utvecklingen och tillhandahålla
kompetens och material som stödjer landstings, regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom
digitalisering. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB
under 2017.

Staden är medlem i följande kommunalförbund:
• Norrvatten
• Storstockholms brandförsvar
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14
medlemskommuner med uppgift att producera och dis
tribuera dricksvatten av hög kvalitet.
Storstockholms brandförsvarsförbund är ett kommunal
förbund med 10 nordost-kommuner. Förbundet ska för
medlemmarnas räkning utföra de uppgifter som åligger
kommunerna enligt lag inom detta område.

Foto: Peter Nerström
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Staden har två gemensamma nämnder:
• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
med Täby kommun
• Överförmyndarnämnd med Värmdö kommun
SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby kommun
och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, matförgiftning från
restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening
och inomhusmiljö. SRMH är också den myndighet som
handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohol
lagen och tobaksl agen och utför kontroll av vissa
receptfria läkemedel.
Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar till
sammans en gemensam överförmyndarnämnd
sedan 2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i
de flesta avseenden innebär myndighetsutövning.
Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster.
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Kommunkoncernens resultat
Koncernens resultaträkning
(mnkr)

Verksamhetens intäkter

Not

Koncernens
bokslut 2018

Koncernens
bokslut 2017

1

119,3

127,7

2

– 707,9

– 694,2

3

– 39,2

– 35,6

– 627,8

– 602,1

Varav jämförelsestörande intäkter*
Verksamhetens kostnader

5,3

Varav jämförelsestörande kostnader**
Avskrivningar och nedskrivningar

– 14,4

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

4

656,3

641,9

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag

5

– 7,5

– 3,6

Finansiella intäkter

6

1,3

0,8

Finansiella kostnader

7

– 7,8

– 10,6

14,4

26,4

Resultat efter finansnetto

–

–

Resultat före skatt

Bokslutsdispositioner

14,4

26,4

Skatt på årets resultat

– 0,2

– 0,1

Periodens resultat

14,2

26,3

* Försäljning av tomträtt **Utrangering av skola

Dotterbolagen Smeden och Vasavägen är mindre bolag
och bidrar inte med stora skillnader mot Vaxholms stad.

Vaxholms Smeden 3 AB
Förvaltningen har under året arbetat med löpande underhåll i lägenhetsbeståndet i samband med lägenhetsbyten.
Ett målningsarbete av balkonger har utförts under hösten
samt ett större renoveringsarbete av hissen under våren
för att säkerställa driften.
Under våren har representanter från Smeden 3 medverkat i den årliga besiktningen av grönområden tillsammans med representanter från Smeden 1 och Smeden
2. En del mindre åtgärder beslutades och genomfördes
under sommarperioden.

En större insats har genomförts för att säkerställa
brandsäkerheten i fastigheten. Besök på plats tillsammans med Storstockholms brandförsvar har genomförts
för att informera om brandrisk som uppstår när förvaring
sker i loftgångar. Information har satts upp i de gemensamma utrymmena och en uppsamling av grovsopor har
möjliggjorts under hösten.
En översyn av parkeringar har genomförts i samband
med att avtal för parkeringsövervakning tecknats. På
parkeringsy tan som nyttjas av kunder till ICA-butiken
krävs i dagsläget p-skiva.
Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen har
genomförts i januari månad. Förhandlingen resulterade
i en retroaktiv höjning för 2017 på 0,70 procent och en
höjning för 2018 med 1,00 procent.
Styrelsen har antagit en flerårig underhåll- och
investeringsplan.
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Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning
(mnkr)

Verksamhetens intäkter

Bokslut 2018

Bokslut 2017

4,16

4,09

Verksamhetens kostnader

– 2,48

– 2,79

Avskrivningar och nedskrivningar

– 0,35

– 0,34

1,33

0,97

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

0,00

0,00

– 0,31

– 0,38

1,02

0,58

– 0,02

0,14

1,00

0,72

– 0,23

– 0,19

0,77

0,53

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB resultaträkning
(mnkr)

0,30

0,29

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens intäkter

– 0,29

– 0,27

Avskrivningar och nedskrivningar

– 0,01

– 0,01

Verksamhetens nettokostnad

0,00

0,02

Finansiella intäkter

0,00

0,00

Finansiella kostnader

0,00

0,00

Resultat efter finansnetto

0,00

0,02

Bokslutsdispositioner

0,00

0,00

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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0,00

0,02

– 0,00

0,00

0,00

0,01
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Staden som arbetsgivare

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 arbetsgivare med friska,
kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Ledarskapet ska vara inspirerande och tydligt.
Tillräcklig och rätt kompetens för att utföra stadens
uppdrag är en förutsättning för att säkerställa kvalitet.
Staden uppnår detta genom att arbeta för ett gott ledar
skap, en god arbetsmiljö, en organisation med tydliga
uppdrag, ansvarsområden och välfungerande rutiner
och hjälpmedel.
En attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska
och motiverade medarbetare ger förutsättning för
utveckling och effektivitet i verksamheten. Hög sjuk
frånvaro och personalomsättning innebär att resurs
erna istället används för rehabilitering, bemanning,
rekrytering och introduktion.

med övertagandet av det särskilda boende med stor
andel deltidsanställningar. Fördelningen kvinnor män är
oförändrad i jämförelse med 2017.

Fördelning av anställningar med månadslön
januari–december 2018
(procent)
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Barn- och
Socialutbildning förvaltning

Stadsbyggnad

Kommunledning

andel heltid

Våra medarbetare
Den 31 december 2018 hade 610 individer en tillsvidare
anställning i staden. 438 av dessa hade en heltidsanställ
ning (72 procent), 496 av dem var kvinnor (81 procent) och
114 var män (19 procent). Jämför vi med motsvarande
period 2017 är antalet drygt 100 fler samt lägre andel
med heltidsanställning (76 procent). Förändringen beror
på återgång av drift av särskilt boende i egen regi.
Diagrammet till höger visar samtliga anställningar
med månadslön (820 individer) under hela perioden
januari – december 2018, med andel tillsvidareanställ
ning, andel heltid, andel kvinnor och andel män, för res
pektive förvaltning. Andel heltidsanställningar inom
socialförvaltningen var lägre än 2017 och kan f örklaras

andel tillsvidare
andel kvinnor
andel män

Personalomsättningen
Personalomsättningen har varit hög med en uppåtgående
trend de senaste tre åren. Under 2018 har trenden brutits
och personalomsättningen var 9,7 procent (8,4 procent
exklusive intern rörlighet). Den är lägre inom samtliga
förvaltningar, men har sjunkit mest inom utbildnings
förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.
53 tillsvidareanställda har slutat under året. Samtidigt
har 69 nya tillsvidareanställningar gjorts (verksamhets
övergången av särskilt boende ej medräknad).
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Sjukfrånvaro

Motiverade medarbetare

Genomsnittet för sjukfrånvaro 2018 var 5,9 procent (6,7
procent 2017). Minskning har skett inom utbildnings
förvaltningen medan socialförvaltning och stadsbygg
nadsförvaltningen har höjd sjukfrånvaro. Totalt är antalet
sjuktillfällen fler men minskningen av total sjukfrånvaro
beror på genomsnitt kortare varaktighet vid sjuktillfället
samt minskat antal individer med långtidssjukskrivning
(> 60 dagar). Fortsatt fokus på sjuktalen, upprättande
av plan för återgång i arbete enligt Försäkringskassans
riktlinjer samt rutiner med samtal vid mer än fyra sjuk
tillfällen inom senaste tolvmånadersperioden har bidragit
till lägre sjukfrånvaro.

Lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning bidrar
till kontinuitet, trygghet, arbetsglädje och därmed ett
förstärkt arbetsgivarvarumärke. Under 2018 har ett
antal anställningsförmåner införts i syfte att stärka
arbetsgivarvarumärket: höjt friskvårdsbidrag, förmåns
cykel, pensionsrådgivning i samband med löneväxling
för extra pensionssparande och möjlighet att byta
semesterdagstillägg till ledig tid (en vecka per år).
Resultatet av årets medarbetarundersökning visa
på nöjda, motiverade medarbetare med goda förut
sättningar att leverera tjänster med hög kvalitet. Även
resultatet för ledarindex är högt. I undersökningen
ingår SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) frågor
som är underlag för totalindex HME (Hållbart med
arbetarengemang). Vaxholms stads resultat är i jäm
förelse med övriga kommuner i landet bland de sex
bästa och i topp för delindex ledarskap.

Sjukfrånvaro per månad 2015-2018
(%)
10
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7,1

6,8

6,7

5,9

kvinnor (%)

7,7

7,5

7,5

6,5
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4,2

3,8

3,5

3,7
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4,9
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Framtid och utveckling

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

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

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

Demografisk förändring
Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre
åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla
ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har

en snabb ökning av barn och unga blir kostnaderna för
den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara
inom hälso- och sjukvården och så småningom även i
äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta
kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens
verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola
och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Ut
maningen är att ökningen av de personer som står för
det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam
ålder, är betydligt blygsammare.

Stadsbyggnadsprojekt
Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med
stor efterfrågan på bostäder. I stadsbyggnadsprojektet
Norrberget pågick under hösten 2018 planering för särskilt boende och förskola. Detaljplanering för bostäder
och förskola i Storäng fortgår. Detaljplanen för Resarö
Mitt förbereds för vidare förankring och dialog. På Rindö
pågår arbete med detaljplanen för småhusbebyggelse
inom Rindö hamn. Arbetet med nya bostäder med mera
inom Rindö smedja har återupptagits. Parallellt projekterar och planerar Vaxholms stad också för nya
verksamhetslokaler på Resarö, Vaxön och Rindö både
avseende förskolor, skola och särskilt boende.

Digitalisering
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett
stort och viktigt utvecklingsområde. Genom att ta till vara
digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för
både ökad tillgänglighet, service och kvalitet. Införandet
av nya verksamhetssystem och e-tjänster underlättar
invånarnas kommunikation med förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och
fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden. Exem-
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pel på tjänster som kommer att lanseras är ansökan om
bygglov, bokning av kommunens lokaler och beställning
av kart- och mättjänster. Vaxholms stad deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan för att öka tillgängligheten och det digitala utbudet för medborgarna inom
vård och omsorg och övriga samhällstjänster.

Kompetensförsörjning
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet
av kompetens inom kommunens verksamheter. I flera av
de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till
exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer,
handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att
kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel
för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling
i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete
för att vara en attraktiv arbetsgivare.

ändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även
vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är betydelsefull för stadens invånare och besöksnäring, vilket kräver
åtgärder inom olika områden som till exempel badvatten,
tömning av båttoalett och enskilda avlopp. Förra årets
torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen,
vilket även kommer att vara ett framtida fokus.
Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på trygghet
i offentlig miljö och inom stadens verksamheter. Detta
tillsammans med psykisk och fysisk hälsa ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kommer att vara
prioriterade verksamhetsområden framåt och i linje
med målen i Agenda 2030.

Service och bemötande
Vaxholms stad vill ge invånare god service och gott
bemötande. Arbete kommer att fortsätta för att ytterligare förbättra tillgängligheten, genom utveckling av
e-tjänster och tydlig information på stadens webbsida,
men också så att man ännu lättare och snabbare når
rätt person via telefon och e-post. Under 2019 k
 ommer
staden också fortsätta arbetet genom att ta fram
gemensamma värdeord och en värdegrund för medarbetare som ska konkretiseras i förhållningssätt och
beteenden utifrån varje enhets och medarbetares spec
ifika uppdrag och ansvar.

Hållbarhet i fokus
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens
alla verksamheter och att arbetet ska påbörjas med att
ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021-2030.
Dessutom har staden ansökt och antagits att vara med
i den nationella kommunikationssatsningen Glokala
Sverige som syftar till att sprida information och kunskap om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att
engagera och skapa delaktighet bland medborgarna i
stadens framtida hållbarhetsarbete.
Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för ett förFoto: Åsa Dry Larsson
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Stadens verksamhet
I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. Inom varje område
beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick. Varje nämnd har också ett eget årsbokslut
som ger fördjupad information inom nämndens ansvarsområde.
Foto: JS-gruppen
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Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser under året
• Allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige genomfördes i september
med ett högt valdeltagande i Vaxholm (93 procent i
riksdagsvalet). Nytt politiskt styre i Vaxholms stad
består av en mittensamverkan av Centerpartiet,
Socialdemokraterna och Liberalerna.
• I maj trädde den nya europeiska dataskyddsförord
ningen (GDPR) i kraft med syfte att stärka skyddet
för den enskilde vid hantering av personuppgifter.
Vaxholms stad har anpassat sin organisation och sitt
arbetssätt utifrån den nya lagstiftningen.
• En e-tjänsteportal lanserades på stadens webbsida
där befintliga e-tjänster, e-formulär och blanketter
samlas och utvecklas.
• Vaxholms stad lanserade sin Facebook-sida som ett
led i att stärka kommunikationen och dialogen med
invånarna.
• Kommunfullmäktiges sammanträden började s ändas
via kommunens webbplats så att invånare och andra
intresserade kan ta del av dem live eller i efterhand.
• Detaljplanen för Norrberget antogs och avtal tecknandes. Detaljplanen är överklagad till mark- och
miljödomstolen. Domslut väntas under våren 2019.
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Uppföljning av verksamheten
Nya e-tjänster ger ökad tillgänglighet och service
Staden fokuserar på att möta invånarnas förväntan om
ännu bättre tillgänglighet och större möjlighet till inflytande. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och öka fokus på att införa målgruppsanpassade
e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av
tid och plats. På e-tjänsteportalen samlas befintliga
e-tjänster, e-formulär och blanketter. E-tjänsteutbudet
kommer att utvecklas inom alla verksamhetsområden
och ytterligare tjänster kommer att publiceras löpande
under kommande år.

Förstärkt kommunikation och dialog
Under året har några av de centrala och mest välbesökta
sidorna på stadens externa webbplats arbetats igenom
för att bättre möta besökares behov. Framförallt handlar det om webbområdena där stadens stadsbyggnads
projekt presenteras och skolornas webbsidor.
I mitten av 2018 lanserades Vaxholms stads Facebook-
sida som ett led i att stärka kommunikationen och
dialogen med invånarna. Arbetet med sociala medier
har inletts för att kunna utökas till att inkludera fler
kanaler under kommande år. Fram till dess är syftet att
ta fram en solid kunskapsgrund att stå på inom s tadens
alla verksamheter kring regelverk som omgärdar
sociala medier.
Under 2018 har boken ”En smakbit av Vaxholm” arbetats
fram. Boken rymmer 60 uppslag med bilder och texter om
Vaxholm. Den skickas från och med 2019 hem som gåva
från Vaxholms stad till alla som blir nya Vaxholmsbor.
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God stadsmiljö för alla
I arbetet med att utveckla stadsmiljön har insatser
genomförts i anslutning till bostäder, vilket kommer alla
invånare till del. I Skutvikshagen har två bryggor rustats
upp och en strandpromenad har anlagts. I Rindö hamn
har staden bevakat att Kaserntorget och andra delar
som kommunen tagit över blivit positiva delar av stadsmiljön. Som en del i Rindö hamn-projektet har en badplats anlagts mot Trälhavet.
Staden arbetar för att invånarna ska fortsätta att
uppleva Vaxholm som en trygg plats att bo och leva på
genom till exempel tillgång till gång- och cykelvägar
och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter.
Exempel är planerna på trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs Rindövägen för att bland annat ge skolbarnen en
tryggare väg till skolan.

Framåtblick
Ny bebyggelse i Vaxholm ska bidra till ett samhälle
som är långsiktigt hållbart och erbjuda attraktiva och
goda boendemiljöer. Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Arbetet
har påbörjats och inriktningen kommer att förankras
genom en tidig dialog med kommunens invånare,
fastighetsägare, näringsliv och övriga intressenter.
Kommunfullmäktige planerar att anta översiktsplanen
under sista kvartalet 2021.
Staden arbetar för att ta fram ändamålsenliga och
effektiva lokaler för de behov som finns. Bland annat
behövs tillfälliga lokaler för högstadieelever intill
Kronängsskolan under några års tid och ytterligare ett
särskilt boende. Resarö skola och Vaxö skola kommer
att byggas ut och i samverkan med Roslagsvatten ska
en utbyggnad av återvinningscentralen genomföras.
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Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med
Trafikverket och landstingets trafikförvaltning för att
påverka i frågor som berör Vaxholm, vilket inkluderar
busstrafik på Tynningö, säkra och täta färjeturer från
och till Rindö, åtgärder på väg 274 som förbättrar trafik
situationen och bra kollektivtrafik både på land och till
sjöss som möter kommuninvånarnas behov.
I samverkan med kommunerna i Stockholm Nordost
planeras arbetet för att iordningställa Arninge rese
centrum, i vilket Täby kommun har den drivande rollen.
Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och
förändrar det i grunden genom bland annat nya effektiva tjänster med hög tillgänglighet. Stadens fortsatta
utveckling av e-tjänster gör det enklare att både ge och
få service oberoende av tid och plats. Vaxholms stad
deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan
för att öka tillgängligheten och det digitala utbudet för
medborgarna inom vård och omsorg och övriga
samhällstjänster.
Under 2019 kommer kommunledningskontoret driva
och samordna utvecklingen kring ett gemensamt process
orienterat arbetssätt i Vaxholms stad. Detta innebär att
verksamheternas processer blir utgångspunkten för att
synliggöra, följa upp, kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. Arbetssättet sätter invånaren/mottagaren
i fokus och ger stöd för medarbetare i arbetet. Det ger
också förutsättningar för gemensam förståelse, samsyn
och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsen har under årets rapporteringar prognostiserat för ett underskott. Anledningen till underskottet är ej budgeterade advokatkostnader som staden
har till följd av tvisten med en av byggentreprenören till
Campus idrottshall.

Driftredovisning - verksamhet
(mnkr)

Politisk verksamhet
Fysisk och teknisk planering
varav jämförelsestörande poster
Räddningstjänst & samhällsskydd
Ledning, stöd & service

Bokslut 2018

Budget 2018 Budgetavvikelse

Bokslut 2017

– 4,9

– 4,8

0,0

– 4,5

– 15,2

– 9,7

– 5,6

– 22,7

0,0

0,0

0,0

– 9,1

– 5,8

– 5,8

0,0

– 5,7

– 43,4

– 44,4

1,0

– 41,0

SRMH

– 1,9

– 1,9

0,0

– 2,1

ÖFN

– 1,1

– 1,0

– 0,1

– 0,8

– 72,3

– 67,5

– 4,8

– 76,8

Årets resultat
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Barn- och utbildningsnämnden

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

Foto: Vaxholms stad
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Viktiga händelser under året
• Kompetensutvecklingssatsningarna för alla lärare
och pedagogisk personal i skola och fritidshemmet;
Undervisningslyftet och Fritidshemslyftet, fortsatte
med syfte att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.
• Vaxholms stads förskolor fortsatte att delta 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 universitet.
• Digitaliseringen fortsätter att bidra till skolutveckling.
Verktyg och metoder i undervisningen har blivit fler,
liksom digitala läromedel. Eleverna lär sig programmering och en ny digital samarbetsyta (Teams) infördes för lärare och elever. Teams används bland annat
för gemensam dokumenthantering, kommunikation
och inlämning av uppgifter.
• Alla fritidshem fick individuell handledning vilket
bidrog till en generell kvalitetshöjning av fritidshemmens verksamhet.
• Projekt Entreprenör genomfördes för andra året i
rad. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9, årskurs 1 och 2 på gymnasiet och drivs av ett företag som
utvecklar, utbildar och stöttar unga entreprenörer.
• Kronängsskolan mottog pris som årets Vattenskola.
Utmärkelsen uppmärksammar lärares och skolors
engagemang i vatten- och miljöfrågor och delas ut
av Stockholm International Water Institute, SIWI.

Årsredovisning
Stadens verksamhet

Uppföljning av verksamheten
Förskolorna i Vaxholm utvecklar undervisningen
Vaxholms stads kommunala förskolor håller en hög
kvalitet. Årets brukarenkät visade att 96 procent av
vårdnadshavarna är nöjda, 97 procent anser att barnen
trivs och 95 procent av vårdnadshavarna upplever att
barnen är trygga i förskolan. Officiell statistik visar att
30 procent av personalen i de kommunala förskolorna
har en pedagogisk högskoleexamen, vilket är en ökning
jämfört med året innan.
Kunskapen om undervisning i förskolan har ökat gen
om kontinuerlig kompentensutveckling och deltagande i
forskningsprogram. Ett IKT-nätverk har startats upp med
representanter från alla förskolor i Vaxholms stad. Fokus
är att öka likvärdigheten för alla barns möjligheter till lek,
utforskande och undervisning i den digitala lärmiljön.

Bästa sammanvägda resultat i Stockholms
län för årskurs 9 i Kronängsskolan
Elever som gick ut årskurs 9 i Kronängsskolan hade
det bästa sammanvägda resultatet i Stockholms län
och en andraplats i hela landet61 med ett genomsnittligt
meritvärde på 257 och 98 procent som var behöriga till
gymnasieskolan.
Enligt SKL:s sammanvägda resultat för kommunala skolor, presenterade

6
1
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Användning och tillgång till digitala verktyg för lärare
och elever har ytterligare ökat, vilket bland annat medfört en större bredd av verktyg i undervisningen. Lärarna
har under året fördjupat sin specialpedagogiska kompetens, vilket bland annat har resulterat i en mer varierad
undervisning och lärmiljö för att möta alla elevers behov.
Frånvaron följs upp kontinuerligt av skolorna och arbetet
för att förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro
fortlöper.

Kulturskolan breddar utbudet
Kulturskolan har arbetat vidare med att utveckla sin verksamhet med mål som ligger i linje med den nationella
kulturskoleutredningen, bland annat pågår arbete med
att bredda utbudet. Ett flertal konserter och uppspel ägde
rum under 2018 där Kulturnatten i oktober var den största
plattformen.

Insatser för ökad social och ekologisk hållbarhet
Utbildningsverksamheterna fortsätter arbeta för ekolog
isk och social hållbarhet. Ungdomsstödet har fastställt en
plan för ett så kallat preventionsår i skolan för årskurs 6–9.
Det innebär att förebygga ohälsa i samverkan med skol
enheterna genom återkommande besök och utbildning
inom bland annat psykisk ohälsa, sociala medier och
relationer.

i statistikdatabasen Kolada.

Foto: LuxLucid
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I arbetet med ekologisk hållbarhet strävar utbildnings
verksamheterna efter att bland annat vara miljösmarta i
vardagen och bidra till mindre utsläpp. En viktig del i detta
arbete är att utbilda barn och unga i miljöfrågor. Därtill
sker många konkreta miljövänliga och ekologiskt hållbara
aktiviteter i förskolorna och skolorna. Några exempel är
odlingsprojekt, sopsortering, cykeldagen, Östersjötema,
ekoprodukter och vegetariskt i cafeterian.
Måltidsenheten arbetar för en hållbar miljö i utbildnings
verksamheterna genom bland annat ökad andel inköpta
ekologiska livsmedel och minskat matsvinn.

För grundskolorna fortsätter den digitala utvecklingen
genom olika insatser för att öka digital kompetens och
inköp av verktyg, vilket ska säkerställa likvärdighet
mellan skolorna. Vidare fortsätter utvecklingsarbetet
kring samordning av elevhälsan och det systematiska
kvalitetsarbetet inom och mellan skolenheterna, inklusive förvaltningen.
Måltidsenheten kommer att fortsätta arbetet med
att servera lagad mat från grunden, öka inköp av närodlade livsmedel för att minska koldioxidutsläpp samt
arbeta för proteinväxling och minskat matsvinn.

Framåtblick

Ekonomiskt resultat

I förskolan fortsätter förankringen av undervisningsuppdraget i praktiken via bland annat forskningsprogram
och nätverk. Övriga fokusområden blir digital didaktik
och förbättrade förutsättningar för att ge särskilt stöd.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt
resultat på 2,9 mnkr efter volympåverkan. Överskottet
beror främst på ett lägre tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till gymnasieskolan inom barn- och elevstöd
samt försäljning av platser i grundskolan till elever
utanför kommunen. Utfallet för egenregin visar ett
underskott på –0,8 mnkr.

Driftredovisning - verksamhet
(mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018 Budgetavvikelse

Nämnd- och styrelse

– 0,3

– 0,4

0,1

Kulturskola

– 4,2

– 4,2

0,0

– 3,9

Fritidsgårdar

– 1,4

– 1,5

0,1

– 1,4

Öppen förskola

– 0,3

– 1,0

– 1,0

0,0

– 1,0

– 68,3

– 74,8

6,4

– 66,9

– 167,5

– 169,7

2,2

– 166,2

– 50,8

– 47,3

– 3,5

– 46,3

– 2,8

– 2,8

0,0

– 2,1

Gemensam admin

– 10,1

– 10,3

0,2

– 8,3

Barn & Elevstöd

– 28,4

– 31,6

3,2

– 28,4

– 0,8

0,0

– 0,8

Förskola, ped omsorg
F-klass, Grundskola och Fritids
Gymnasieskola
VUX; SFI

Egen regi
2017 Flytt från Norrbergsskolan
Total
Volympåverkan
Årets resultat
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Bokslut 2017

1,2
– 3,1

– 335,6

– 343,5

7,9

– 326,7

– 5,0

0,0

– 5,0

0,5

– 340,6

– 343,5

2,9

– 326,3
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Nämnden för teknik,
fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och
friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och
naturmark. Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande
en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden
som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet
samt tillstånd, tillsyn och yttranden.

Viktiga händelser under året
• Årets kulturnatt anordnades i oktober tillsammans
med Kulturrådet.
• Kommunens konst inventerades och ett nytt konst
register infördes. Den konst som inte är utplacerad
i verksamhetslokaler placerades i stadsarkivet till
gängligt för alla.
• Konstgräset på idrottsplatsen byttes ut.
• Tennishallen byggdes ut.
• En höghöjdsbana på Eriksö öppnade och genomförde
sin första säsong.
• En upprustning av den allmänna lekplatsen i Ull
bergska parken genomfördes.

Uppföljning av verksamheten
Högt och jämställt deltagande i idrottsaktiviteter
Nämnden för teknik, fritid och kultur har givit förvaltningen
i uppdrag om att ta fram ett idrottspolitiskt program och
arbetet med detta sker i samråd med hållbarhetsenheten.
Uppföljningar visar att deltagande i idrottsaktiviteter är
generellt högt i Vaxholm, speciellt i yngre åldrar och del
tagandet är genomgående jämställt enligt Riksidrotts
förbundet. Flickornas deltagande utgör 49 procent av totala
deltagandet. Genomsnittet i Stockholms län är 42 procent.

Välbesökta arrangemang på biblioteket
På biblioteket har, förutom den dagliga verksamheten,
ett flertal välbesökta arrangemang genomförts både för
barn och vuxna. Belysningen i lokalerna har förbättrats
och omfattande gallring av böcker har skett för att få
lokalerna luftigare och förbättra miljön.

Utökad tillgång till bredband
Staden fortsätter att verka för att fler i Vaxholm ska få till
gång till bredband och strävar mot att uppnå regeringens
krav på 95 procent bredbandstäckning senast år 2020.
Årets målnivå gällande andel invånare som har tillgång
till bredband, (75 procent), uppnås enligt den senaste
statistiken från Post- och telestyrelsen. Staden agerar
generellt i en samordnande och tillståndsgivande roll
inom fiberdragning och kommer att starta upp sam
ordningsmöten med ledningsägare. Under året har för
valtningen samförlagt fiber på Rindö för att möjliggöra
koppling till Rindö förskola och i förberedande syfte till
den planerade nya skolan på Rindö.

Foto: Johanna Willfors
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Vägar och trafiksäkerhet

Framåtblick

För att öka trafiksäkerheten har bland annat en större
åtgärd inom gatumålning genomförts, ytterligare två
stycken digitala hastighetsvisare har placerats ut vid
Kanonen på Eriksövägen, vägavsmalning har utförts
vid nya bostadsområdet Skutvikshagen och förstärkt
belysning har skett vid Överbyslingan på Resarö samt
vid Timmermansvägen närmast kyrkogården.
Åtgärder för att förbättra säkerheten och framkom
ligheten för gående har genomförts, bland annat har
trätrappan vid Pålsundsvägen samt stentrappan vid
Fiskaregatan rustats upp. Vändplanens utformning vid
Överbyslingan har förbättrats med ett räcke samt en ny
gångväg till återvinningsstationen och busshållplatsen.
I övrigt har säkerställande av god snöröjning varit
en prioriterad fråga.

Under kommande år kommer tekniska enheten att öka
graden av digitalisering och ta in relevanta verksamhets
stöd. Detta för att effektivisera arbetet, säkerställa en
professionell hantering av ärenden samt förenkla upp
följning. Exempelvis kommer ett digitalt lokalboknings
system förenkla bokning av kommunens lokaler, digitala
parkeringstillstånd ska på sikt ersätta fysiska tillstånd
och en avtalsdatabas ska effektivisera arbetet med att
följa upp enhetens avtal. Ett annat viktigt arbete är att öka
transparensen och återkoppling gentemot invånare avse
ende felanmälan och information om planerade åtgärder.
Ytterligare områden i fokus för enheten är framtag
ande av en ny internhyresmodell för stadens lokaler och
fortsatt arbete med utredning och analys av bärighet på
kommunens kajområden.
Genom en låd-elcykel som kommer att tas i drift under
sommaren 2019 kan biblioteket nå ut med böcker till som
marlediga invånare på till exempel stranden. Satsningen
möjliggörs genom medel från Statens kulturråd.

Inventering av skog och träd genomförd
Inventering av stadens skogar är nästintill klar och en
förvaltningsplan tas fram. Inventering av enskilda träd
i stadsnära miljö på centrala Vaxön och friställning av
värdefulla ekar har genomförts.

Ekonomiskt resultat
Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett negativt
resultat på -1,2 mkr. Verksamheten fysisk och teknisk
planering står för den största negativa budgetavvikel
sen. En bidragande orsak är ett större underhållsbehov
än budgeterat på särskilt boende. På Norrbergsskolan
och de offentliga toaletterna har det varit högre kostna
der för larm och bevakning efter incidenter.

Driftredovisning - verksamhet
(mnkr)

Nämnd- Och Styrelseverksamhet

Budget 2018 Budgetavvikelse

Bokslut 2017

– 0,2

– 0,3

0,1

Fysisk och teknisk planering

– 12,2

– 8,9

– 3,4

– 8,1

Gator och vägar

– 10,6

– 11,9

1,2

– 8,3

Parker

– 5,1

– 5,2

0,1

– 4,3

Allmän Fritidsverksamhet

– 0,7

– 1,0

0,3

– 1,4

Allmän Kulturverksamhet, Övrig

– 0,7

– 0,7

0,0

– 0,5

Bibliotek, Extern Information

– 4,2

– 4,2

0,0

– 4,1

Idrotts- Och Fritidsanläggning

– 10,7

– 10,1

– 0,6

– 9,7

0,6

– 0,1

0,7

0,3

Kommersiell verksamhet

– 0,8

– 0,9

0,1

– 0,8

Fördelade Lokalkostnader

– 0,7

– 0,2

– 0,5

– 0,7

Hamnverksamhet

Fördelad Gemensam Verksamhet
Årets resultat
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– 0,2

– 2,8

– 3,5

0,7

– 4,0

– 48,1

– 46,8

– 1,2

– 41,7
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Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa
och skydda utsatta grupper i samhället samt ge omsorg om
äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens
ansvarsområden omfattar både förebyggande verksamhet
och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete.
Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar
individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinder
omsorg samt flyktingmottagande.

• Den kostnadsfria tjänsten Personligt ombud infördes. Tjänsten innebär bland annat att personer med
funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter och därmed få vård, stöd,
service, rehabilitering och sysselsättning utifrån
egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Uppföljning av verksamheten

Viktiga händelser under året

Digitaliseringen ger nya möjligheter

• Vaxholms stad tar över driften av särskilt boende på
Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus.
Anledningen är att Norlandia Care AB, som skött
driften av boendet, inte har fått tillstånd att driva
verksamheten vidare. Vaxholms stad tar därför över
i väntan på att en ny entreprenör upphandlas.
• Planeringen för ett nytt SÄBO (särskilt boende) på
Norrberget startade.
• Hemtjänsten samt dagverksamheten blev stjärnmärkt, vilket innebär att samtliga medarbetare
utbildas enligt en modell svenskt Demenscentrum tagit fram. Innehållet i utbildningen består av
grundl äggande kunskap om demens samt verktyg
för att arbeta personcentrerat.
• En e-tjänst för ekonomiskt bistånd lanserades. När
tjänsten är helt klar (under 2019) kan brukare följa
sitt ärende digitalt och ta del av beslut, underlag
samt vissa journalanteckningar.
• Från och med 1 januari gäller den nya lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Lagen ställer höga krav på samordning av
gemensamma insatser kring den enskilde.
• Föräldrautbildningen Älskade, förbannade tonåring genomfördes. Intresset var stort och extra
utbildningstillfällen bokades.

Socialförvaltningen arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Implementering
av nya system underlättar medborgarnas kommunikation med förvaltningen, ger effektivare och mer rättssäker handläggning samt möjliggör för e-tjänster, så att
till exempel ansökningar kan göras digitalt. Ett annat
exempel på digitaliseringens möjligheter är ”nyckelfri” hemtjänst som innebär ett digitalt låssystem, vilket
bland annat ökar kundernas trygghet och säkerhet samt
effektiviserar hantering av nycklar.

Arbete viktigt för etablering
I kommunens stöd till nyanlända finns Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram. Myndigheten har
även rekryterat en jobbcoach, vilket ska öka möjlig
heten för både nyanlända och personer med långvarigt
bistånd att bli självförsörjande. Vaxholms företagar
förening är intresserad av att samverka för att bidra till
matchning mellan nyanlända och arbetsmarknaden.
Kontakt har tagits internt med HR, näringslivsansvarig
och utbildningsförvaltningens studie- och yrkesväg
ledare i syfte att samordna de funktioner som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor.
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Teamarbete i hemtjänsten har ökat kvaliteten
Teamarbetet som startade 2017 i hemtjänsten har fortsatt under 2018. Arbetet har givit goda resultat genom
ökad kontinuitet, ökad trygghet samt upplevd högre kvalitet för brukarna. För medarbetarna har det också fått
positiva effekter med egen schemaplanering, större
inflytande över arbetsdagen och bättre samarbete. Brukarna möter idag i genomsnitt 6 personal från hemtjänsten under en 14 dagarsperiod, vilket är det lägsta
snittet i hela landet (genomsnitt alla kommuner=15).

Hälsa främjas inom flera områden
Arbetet mot målet att främja god hälsa hos stadens
invånare och deras närstående sker bland annat genom
ungdomsstödets samarbete med skolorna och stöd till
föräldrar. En viktig del i arbetet inom psykisk hälsa sker
i samverkan med utbildningsförvaltningen och skolorna
för att förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro
(hemmasittare). Genom uppsökande verksamhet för
personer över 80 år kan information och vägledning ges
om behov finns av kontakt med till exempel vårdcentral
eller biståndshandläggare.

Foto: Vaxholms stad
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Uppsökande verksamhet bland kommunens
äldre invånare
Vaxholms stad erbjöd hembesök eller telefonrådgivning
till invånare som är 80 år eller äldre och som inte har
insatser från kommunen sen tidigare. Under besöket
berättade kommunen om vilka stöd- och serviceinsatser
Vaxholms stad kan erbjuda samt vart man kan vända sig
om behov av stöd uppstår. Erbjudandet kommer att fortsätta riktat till de som fyller 80 år.

Möjlighet till stöd och hjälp av
Alternativ till våld (ATV)
Stadens invånare har möjlighet att få stöd och hjälp av
ATV i Täby, både som våldsutsatt och våldsutövare.

Elcyklar och elbil bidrar till ekologisk hållbarhet
Socialförvaltningen bidrar i arbetet med ekologisk hållbarhet. Elcyklar inom hemtjänsten har ersatt en bil
under 6 månader, vilket har medfört drygt 1000 mil cyklande och en besparing på drygt 6000 - 7000 kronor och
en minskning av drygt 15 ton koldioxid. Under 2019 kommer inköp av elbil ytterligare bidra till denna minskning.

Årsredovisning
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Framåtblick
En av myndighetens stora utmaningar och fokusområden för 2019 är nyanlända utan sysselsättning och långtidsarbetslösa. En jobbcoach har anställts för att stödja
grupperna mot etablering på arbetsmarknaden och
för att samordna de funktioner inom kommunen som
arbetar med dessa frågor. Förändrade förutsättningar
nationellt inom det arbetspolitiska området kan dock
eventuellt leda till en ökning av ekonomiskt bistånd.
Under kommande år kommer socialförvaltningen
fokusera på våld i nära relationer (ViNR) där alternativ
till våld (ATV) och ORIGO (hedersrelaterat våld) kommer utgöra viktiga verktyg för arbetet. En ny arbetsgrupp för ungdomar mellan 18 och 25 år kommer att
etableras och arbetsgruppen för våld i nära relationer
kommer ses över och uppdateras.
Digitaliseringen inom myndigheten har tagit fart
och under 2019 planeras bland annat automatiserat
beslutsstöd inom ekonomiskt bistånd. Handläggare
kommer därmed att frigöras för kvalitativt arbete med
brukare och jobbcoach.
Inom området personlig assistans, LSS, finns utmaningar under kommande år då ett förändrat regelverk
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innebär kostnadsförskjutning från Försäkringskassan
till kommunen.
Bemanning inom hemtjänst och särskilt boende
är också ett prioriterat område. Vaxholms stad behöver vara attraktiva som arbetsgivare för att locka och
behålla medarbetare. Samarbete mellan verksam
heterna hemtjänst och särskilt boende vid rekrytering
och bemanning, kommer att vara en naturlig del i rekryteringen framöver.

Ekonomiskt resultat
Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på 9,3 mnkr.
Överskottet beror på lägre volymer inom både funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen (IFO).
Funktionshinderomsorgen har haft färre boendedygn
LSS vuxna än budgeterat och inom IFO har hem för vård
och boende (HVB) haft lägre volymer inom missbruk samt
avsaknad av barnplacering. Dessa överskott motverkar de
högre kostnaderna inom äldreomsorgen som beror dels
på en ökning av antalet hemtjänsttimmar men även på fler
placeringar inom korttidsboende.

Driftredovisning
(mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018 Budgetavvikelse

Bokslut 2017

Förvaltningsledning

– 5,0

– 5,9

0,8

– 5,5

Socialnämnd

– 0,5

– 0,8

0,2

– 0,5

Individ- och familjeomsorg

– 19,9

– 29,9

10,0

– 23,5

Funktionshinderomsorg

– 43,3

– 49,5

6,2

– 41,4

Äldreomsorg

– 88,0

– 80,0

– 8,0

– 84,5

– 3,0

– 3,0

0,0

– 2,0

– 0,1

– 0,1

0,0

– 0,1

– 159,9

– 169,2

9,3

– 157,6

Myndighetsutövning
Bidrag till föreningar
Årets resultat
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Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovs
verksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen,
samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden
ansvarar också för strandskydd enligt miljöbalken, myndig
hetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, anlägg
ningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen.
Ansvaret omfattar vidare namnsättning av vägar, kvarter,
stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar.

Viktiga händelser under året
• Bokningsbara rådgivningsmöten inför bygglovs
ansökan infördes och telefontiderna utökades för
att öka tillgängligheten.
• En ny tydligare taxa för bygglov har tagits fram.

Uppföljning av verksamheten
Bra resultat i kundundersökning inom
rättssäkerhet och kompetens
En kundundersökning som genomförs i samverkan med
Stockholms Business Alliance (SBA) visade att företag
överlag är mer nöjda än privatpersoner inom bygglovs
ärenden. Rättssäkerhet och kompetens har enligt
undersökningen bra resultat och ska bevaras medan
effektivitet är det område som bör prioriteras.

E-tjänst ska snabbare ge kompletta
bygglovsansökningar
Måluppfyllelsen är fortsatt god gällande stadsbyggnads
nämndens indikator för handläggningstid av ärenden,
från det att de är kompletta till det att beslut fattas.
Resultatet är i genomsnitt 3,9 veckor att jämföra med
målnivån 5 veckor och benchmarking på 3,6 veckor som
sker med 26 kommuner som deltar i Bygglovsalliansen
(mestadels kommuner inom Stockholms län).
Den totala handläggningstiden, från det att en
ansökan kommer in till beslut är fattat och expedierat,
är i genomsnitt 17,7 veckor och når inte målnivån på 12
veckor. Orsaker till längre handläggningstider är en
ökad grad av komplexitet i ärenden och svårigheter för
sökanden att förstå vilka handlingar som krävs. För
att minska väntetiden för kompletterande handlingar
ska information på webbsidan bli tydligare samt själv
förklarande e-tjänster utvecklas under 2019.

Utveckling av e-tjänster och digitala arbetssätt

Foto: Vaxholms stad
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Alla slutbesked skickas numer digitalt. Kommunikation
sker också i större utsträckning än tidigare digitalt, vil
ket har lett till mindre volymer av fysisk post. Det finns
mallar både för brev och e-post i stadens dokument-
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och ärendehanteringssystem, vilket gör att besked ges
med liknande innehåll oavsett handläggare vilket i sin
tur ökar tydligheten.
Möjligheten att beställa kart- och mättjänster via
webbformulär är beroende av att staden tillhanda
håller e-tjänsten på stadens webbsida. Förberedel
searbete och tester av e-tjänsten har gjorts och den
kommer att driftsättas kommande år.

Framåtblick
1 januari 2019 inträdde en stor lagändring i plan- och
bygglagen. Bestämmelsen säger att i de fall ett ärende
inte avgörs inom de av lagen uppsatta tidsgränserna
ska en avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje
påbörjad vecka som handläggningstiden överskrids. För
lovärenden gäller idag 10 veckors handläggningstid från
det att handlingar är kompletta och för anmälansären
den 4 veckor. Under vissa förutsättningar går handlägg
ningen att förlänga med 10 respektive 4 veckor. Efter
denna tid ska avgiften reduceras och efter fem veckor tas
ingen avgift ut. Tiden för att göra en första granskning
samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansö
kan är reglerad till tre veckor. Konsekvenser av denna
lagstiftning blir att större fokus måste läggas på hand
läggning istället för rådgivning och service. Bevakning
och uppföljning gällande detta är ett prioriterat område.
Det digitaliseringsarbete som påbörjades under året
fortsätter. I början av 2019 ligger fokus på att driftsätta
de e-tjänster som tas fram inom nämndens verksam
heter. Samtidigt behöver innehållet på websidorna ses
över för att anpassa språk och innehåll så att informa
tionen blir tydlig och lättillgänglig för invånarna.
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Bygglovshandläggningen kommer under kommande
år att övergå till att bli helt digital. Det innebär att även
granskning av handlingar kommer att göras digitalt
istället för analogt. Med ett sådant arbetssätt har
behovet av pappersanvändning i det närmaste försvunnit
från handläggningen av ett vanligt bygglovsärende.
Frågan om e-arkiv för digitala handlingar kvarstår
dock samt hur expediering av beslut hanteras enligt
GDPR-bestämmelserna.
Arbetet med så kallad öppen data fortsätter inom
geografisk data. Säkerhetsfrågor har dock på senare
tid tagit en större plats i arbetet kring öppna data och
det som tidigare var självklart att publicera öppet är
inte alltid det.
Bygglov- och GIS-enheten kan framöver bli en
resurs för andra enheter och förvaltningar när det
kommer till att utveckla och möjliggöra användandet
av geografiska informationssystem och analyser.

Ekonomiskt resultat
Stadsbyggnadsnämnden visar ett negativt resultat på
–0,2 mnkr. Bygglovsverksamheten redovisar lägre avgifts
intäkter än budgeterat medan kart- och mätverksamheten
redovisar större intäkter än beräknat. Avvikelsen kan
härledas till implementeringen av ett nytt dokumentoch ärendehanteringssystem.

Driftredovisning
(mnkr)

Stadsbyggnadsnämnd

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

– 0,3

– 0,2

0,0

– 0,3

Bygglovsverksamhet

– 2,5

– 2,1

– 0,3

– 2,8

GIS

– 2,2

– 2,3

0,1

– 0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Bygglov och GIS-enheten

– 0,4

– 0,4

0,0

– 0,3

Årets resultat

– 5,3

– 5,0

– 0,2

– 3,8

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och
Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedels
lagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohol
lagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedels
försäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för
miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt samt för
information och expertkunskap inom verksamhetsområdet.

Uppföljning av verksamheten
Ökad tillväxt i regionen och ny
samverkanskommun
Prognosen av måluppfyllelsen ser för helheten god ut.
Den ökade tillväxten i regionen med fler företag, stora
pågående exploateringsprojekt samt en stadigt växande
befolkning som förväntar sig digitala lösningar har
hanterats av SRMH via prioriteringar utifrån befintliga
resurser.

Verksamheten har också utökats med ytterligare en
samverkanskommun från och med januari 2018 inom
livsmedelskontrollen (Norrtälje kommun). Den typen
av samverkan är i linje med vad som förordas senast
2025 i den statliga utredningen ”Stärkt samverkan
inom livsmedelskontrollen” som Statskontoret levererade 2017. Organisatoriskt har införlivandet av Norrtäljes livsmedelskontroll till SRMH inneburit mycket
tid till att skapa samsyn i arbetssätt och rutiner parallellt med tekniska utmaningar.

Målet god lagefterlevnad uppnås
Sammantaget har planerad tillsyn enligt miljöbalken,
alkohollagen samt tobakslagen genomförts under
året. Inom livsmedelskontrollen har 80 procent av
årets platsbesök genomförts. Målet god lagefter
levnad ska uppnås mäts genom fyra indikatorer. Andel
allvarliga avvikelser ska vara högst 5 procent inom
hälsoskyddsverksamheter, miljöskyddsverksamheter
med stöd av miljöbalken, andel återkallningstillstånd
samt andel föreläggande, stängning eller förbud vid
livsmedelskontroll. Alla utfall utom resultatet inom
livsmedelskontroll hamnade inom satta målvärden.
Ovanligt många avvikelser har uppmärksammats av
livsmedelskontrollen, vilket medfört fler uppföljande
besök än vanligt. SRMH livsmedelskontroll har prioriterat besök på de verksamheter som bedöms ha störst
risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt.

Utveckling av organisation och arbetssätt
SRMH kommer att utveckla vissa strategiska över
gripande rutiner och processer. Exempel på detta är
årsplaneringen och uppföljningen för att ännu bättre
skapa ett sammanhang inom verksamhetsområdet. En
mer detaljerad budget som är mer specificerad gentFoto: Jesper Wahlström
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emot varje undergrupp och de inom SRMH ingående
kommunerna behövs också för att ännu bättre kunna
följa upp utfall samt hantera och analysera avvikelser
på bästa sätt.
SRMH kommer under 2019 också att öka omfattningen och frekvensen på en ”tyck till-enkät” som på
prov har använts under hösten 2018 med gott resultat.
Enkäten ger möjlighet till direkt återkoppling efter platsbesök och rapportutskick, vilket möjliggör en löpande
insikt i hur bemötande samt information uppfattas.
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En organisationsförändring kommer att genomföras,
vilket innebär gruppchefer istället för gruppledare. Detta
ska säkerställa ett nära och bra ledarskap samtidigt
som strategiska frågor kan hanteras i ökad omfattning.

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

Driftredovisning
(mnkr)

SRMH

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

– 1,9

– 1,9

0,0

– 2,1
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Överförmyndarnämnden

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

Uppföljning av verksamheten

Förbättrat resultat i enkät till huvudmän
och ställföreträdare
Den årliga enkäten som avser huvudmännens och ställ
företrädares bedömning av kvalitet, bemötande och
service av verksamheten visar att flertalet är nöjda.
Resultatet är en klar förbättring mot tidigare år och
visar ett ökat förtroende för överförmyndarnämnden
som myndighet och handläggarnas professionalitet i
rollen som myndighetsutövare.

Minskat antal ensamkommande barn och unga

Förbättrade handläggningstider
Under 2018 har ett arbete genomförts för att förbättra
handläggningstiden för årsräkningar. Arbetet har resul
terat i att samtliga kompletta årsräkningar har färdig
granskats den sista augusti. Övriga årsräkningar, som
krävt kompletteringar, har också granskats enligt plan
och avslutats per sista oktober.

Uppgraderat ärendehanteringssystem
Ärendehanteringssystemet för överförmyndarverk
samheten har under hösten uppgraderats och nya
funktionaliteter har lagts in, vilket gör att handlägg
ningen kommer att bli enklare och säkrare. Med det nya
systemet kommer överförmyndarnämnden bland annat
på sikt att erbjuda möjligheten till Värmdö och Vaxholms
gode män att elektroniskt redovisa sina årsräkningar.
Den nya kompetensmodulen ska vidare möjliggöra för
handläggarna att bättre söka fram gode män som
matchar uppdrag som ska förordnas.

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

Grundutbildningar för ställföreträdare
Nämnden har under 2018 erbjudit grundutbildningar för
ställföreträdare, redovisningsutbildningar avseende
inlämnande av årsräkningar samt möjlighet till ett
personligt möte med ansvarig handläggare.

Ekonomiskt resultat
Vaxholms stads andel av Ö
 verförmyndarnämndens
ekonomiska resultat visar en budgetavvikelse på
– 0,1 mnkr som beror på ökade kostnader för gode män.
Tabellen redovisar Vaxholm stads andel av Över
förmyndarnämndens budget som bekostas av kommun
styrelsen.

Driftredovisning
(mnkr)

Överförmyndarnämnden
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Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Bokslut 2017

– 1,1

– 1,0

– 0,1

– 0,8
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Räkenskaper
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, investerings
sammanställning, noter och redovisningsprinciper.
Foto: Jesper Wahlström
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Resultaträkning

(mnkr)

Verksamhetens intäkter

Not

Koncernens
bokslut 2018

Koncernens
bokslut 2017

Stadens
bokslut 2018

Stadens
bokslut 2017

1

119,3

127,7

117,1

125,3

– 707,5

– 693,1

Varav jämförelsestörande intäkter*
Verksamhetens kostnader

5,3
2

– 707,9

Varav jämförelsestörande kostnader**
Avskrivningar och nedskrivningar

5,3

– 14,4
3

Verksamhetens nettokostnad

– 14,4

– 39,2

– 35,6

– 37,8

– 34,2

– 627,8

– 602,1

– 628,2

– 602,0

Skatteintäkter

4

656,3

641,9

656,3

641,9

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag

5

– 7,5

– 3,6

– 7,5

– 3,6

Finansiella intäkter

6

1,3

0,8

1,9

1,6

Finansiella kostnader

7

– 7,8

– 10,6

– 7,8

– 10,6

14,4

26,4

14,6

27,3

-

-

-

-

14,6

27,3

14,6

27,3

Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

14,4

26,4

Skatt på årets resultat

– 0,2

– 0,1

Periodens resultat

14,2

26,3

* 2017 Försäljning av tomträtt
**2017 Utrangering av skola
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– 694,2

-
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Balansräkning

(mnkr)

Not

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2018

bokslut 2017

bokslut 2018

bokslut 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och anläggningar

8

Maskiner och inventarier

9

S:a Materiella & immateriella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

10

-

-

-

-

785,4

778,9

736,7

728,8

17,7

17,5

17,6

17,5

803,1

796,4

754,3

746,3

-

-

13,1

15,6

Bostadsrätter

11

0,8

0,8

0,8

0,8

Värdepapper och andelar

12

15,1

14,4

58,6

57,9

S:a Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

15,9

15,2

72,5

74,3

819,0

811,6

826,8

820,6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

13

36,1

38,7

36,5

38,4

Förråd, lager och exploateringsfastigheter

14

0,9

-

0,9

-

Kassa och bank

47,9

80,0

45,0

76,3

Summa omsättningstillgångar

84,9

118,7

82,4

114,7

903,9

930,3

909,2

935,3

315,6

300,6

321,7

306,3

Summa eget kapital

315,6

300,6

321,7

306,3

Varav årets resultat

14,2

26,3

14,6

27,3

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Avsättningar
Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt
Summa avsättningar

16

61,6

45,6

61,6

45,6

61,6

45,6

61,6

45,6
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(mnkr)

Not

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2018

bokslut 2017

bokslut 2018

bokslut 2017

380,0

466,5

380,0

466,5

23,6

-

23,6

-

403,6

466,5

403,6

466,5

68,6

67,6

68,3

67,2

Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

17

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övr. kortfristiga skulder/förutbet intäkter

18– 19

54,5

50,0

54,0

49,7

Summa kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

123,1

117,6

122,3

116,9

Summa skulder

588,3

629,7

587,5

629,0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

903,9

930,3

909,2

935,3

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2018

bokslut 2017

bokslut 2018

bokslut 2017

114,6

116,9

114,6

116,9

27,8

28,4

27,8

28,4

21

100,0

103,0

100,0

103,0

Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt

22

216,3

202,4

216,3

202,4

Lokalhyror

23

8,9

10,7

8,9

10,7

Leasingåtaganden

24

6,2

6,4

6,2

6,4

Ställda panter och ansvarsförbindelser
(mnkr)

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

Not

20

Särskild löneskatt pensionsskuld, ansvarsförbindelse
Borgensåtagande
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65

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)

Koncernens

Koncernens

Stadens

Stadens

bokslut 2018

bokslut 2017

bokslut 2018

bokslut 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat

14,2

26,3

14,6

27,3

Justering för av- och nedskrivningar

39,2

35,6

37,8

34,2

Justering för gjorda avsättningar

16,0

4,3

16,0

4,3

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

1,5

16,8

1,5

16,9

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

2,5

7,0

1,9

7,6

Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

– 0,9

– 0,9

5,5

16,8

5,4

17,2

78,0

106,8

76,3

107,5

– 46,5

– 71,5

– 46,5

– 71,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 0,7

– 0,3

1,8

0,0

– 47,2

– 71,8

– 44,7

– 71,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av låneskuld
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder

-

-

-

-

– 86,5

– 50,0

– 86,5

– 50,0

23,6

23,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

– 62,9

– 50,0

– 62,9

– 50,0

Periodens kassaflöde

– 32,1

– 15,0

– 31,3

– 14,0

Likvida medel vid årets början

80,0

95,0

76,3

90,3

Likvida medel vid periodens slut

47,9

80,0

45,0

76,3
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Investeringsredovisning
Löpande investeringar (mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen
Inventarier

– 0,1

– 0,1

0,0

IT

– 2,0

– 2,0

0,0

E-arkiv

0,0

– 0,5

0,5

E-tjänsteplattform

0,0

– 0,5

0,5

Digital utveckling

0,0

– 0,2

0,2

Miljöbil

0,0

– 0,3

0,3

Kamerautrustning KF

– 0,1

– 0,5

0,4

Gym

– 6,2

– 6,0

– 0,2

Markköp
Summa

0,0

– 8,0

8,0

– 8,3

– 18,0

9,7

– 3,9

– 5,0

1,1

– 13,7

– 9,0

– 4,7

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Gator och trafik
Om- och tillbyggnader fastigheter
Hamnar och kajer

0,0

– 1,0

1,0

– 1,9

– 1,0

– 0,9

Park och mark

– 0,9

– 1,0

0,1

Energisparåtgärder

– 0,3

– 1,0

0,7

– 20,8

– 18,0

– 2,8

Inventarier

– 1,5

– 1,0

– 0,5

Summa

– 1,5

– 1,0

– 0,5

– 0,2

– 0,2

0,0

Fritid

Summa
Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden
Digital utveckling
Inventarier och utrustning

0,0

– 0,1

0,1

Miljöbil

0,0

– 0,3

0,3

Summa

– 0,2

– 0,6

0,4

Ärendehanteringssystem

– 0,3

– 0,3

0,0

Digital utveckling

– 0,1

– 0,1

0,0

Summa

– 0,4

– 0,4

0,0

– 31,2

– 38,0

6,8

Stadsbyggnadsnämnden

Summa löpande investeringar
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Långsiktiga investeringar (mnkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Budget
avvikelse

Särskilt boende

– 0,4

– 1,0

0,6

Skolor

– 3,6

– 32,3

28,7

Förskolor

– 0,7

– 0,8

0,1

Idrottshallar

– 7,6

– 6,6

– 1,0

0,0

– 2,0

2,0

Vaxön 1:26

– 0,2

– 3,0

2,8

Reserv

– 2,9

– 11,0

8,1

– 15,3

– 56,7

41,4

Bokslut 2018

Budget 2018

Budgetavvikelse

– 46,5

– 94,7

48,2

Engarn

Summa långsiktiga investeringar

Investeringar totalt (mnkr)

Summa totala investeringar
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Noter

(tkr)

Koncernen

Staden

2018

2017

2018

2017

Taxor och avgifter

36 166

Bidrag

50 959

34 759

36 166

34 759

57 437

50 959

Hyror/arrenden

57 437

27 620

25 978

25 102

23 424
5 300

Not 1 Verksamhetens intäkter

Jämförelsestörande post, försäljning av tomträtt
Övrigt
Summa

-

5 300

-

4 513

4 253

4 873

4 455

119 258

127 727

117 100

125 375

Not 2 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

– 334 655

– 295 116

– 334 655

– 295 116

Kostnad köp av verksamhet

– 245 658

– 263 016

– 245 658

– 263 016

– 25 277

– 27 682

– 25 956

– 27 703

– 102 311

– 94 036

– 101 186

– 92 869

-

– 14 412

-

– 14 412

– 707 901

– 694 262

– 707 455

– 693 116

Lokaler
Övriga verksamhetskostnader
Jämförelsestörande post, utrangering av skola
Summa
Not 3 Avskrivningar enl plan
Avskrivningar inventarier

– 4 172

– 3 684

– 4 146

– 3 684

Avskrivningar anl.tillgångar

– 35 014

– 31 872

– 33 693

– 30 551

Summa

– 39 186

– 35 556

– 37 839

– 34 235

658 686

643 625

658 686

643 625

– 1 705

608

– 1 705

608

Not 4 Skatteintäkter
Allmän kommunalskatt
Slutlig avräkning
Preliminär avräkning*
Summa
*Enligt SKL

68

– 720

– 2 359

– 720

– 2 359

656 261

641 874

656 261

641 874

Årsredovisning
Räkenskaper

(tkr)

Koncernen
2018

69

Staden
2017

2018

2017

Not 5 Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag

37 447

43 199

37 447

43 199

– 49 752

– 54 777

– 49 752

– 54 777

Införandebidrag

1 109

4 175

1 109

4 175

Regleringsbidrag

1 856

-

1 856

-

-

– 113

-

– 113

– 23 900

– 20 715

– 23 900

– 20 715

24 125

23 230

24 125

23 230

1 631

1 445

1 631

1 445

– 7 484

– 3 556

– 7 484

– 3 556

336

Inkomstutjämning

Regleringsavgift
Avg till LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Övriga statsbidrag
Summa
Not 6 Finansiella intäkter

-

-

274

Övriga räntor

Utdelning aktier

779

332

1 090

715

Borgensavgifter

490

505

490

505

1 269

837

1 854

1 556

– 7 145

– 9 345

– 7 145

– 9 345

Summa
Not 7 Finansiella kostnader
Räntor anläggningslån*
Övr finansiella kostnader

– 255

– 375

– 254

– 372

Ränta pensionsskuld

– 431

– 872

– 431

– 872

– 7 831

– 10 592

– 7 830

– 10 589

Summa

* Per 2018-12-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra räntenivån. Något marknadsvärde för
dessa har inte upptagits i balansräkningen. Den genomsnittliga totala räntesatsen för per 2018-12-31 uppgick till 1,85 %,
kapitalbindningstiden uppgick till 2,36 år och räntebindningstiden till 1,97 år.
Not 8 Fastigheter och mark
Ing. anskaffningsvärde 1/1
Ingående pågående investeringar

1 096 275

829 214

1 032 476

765 420

6 331

256 335

6 331

256 335

Årets investeringar

13 815

307 415

13 815

307 415

Förändring pågående arbete

28 225

– 247 944

28 225

– 247 944

– 518

– 2 060

– 518

– 2 060

-

– 40 359

-

– 40 359

– 323 697

– 317 777

– 309 965

– 305 361

– 35 015

– 31 862

– 33 693

– 30 551

Pågående arbete återfört till drift
Utrangering
Ack. Avskrivning (IB)
Årets avskrivning
Nedskrivning

-

-

-

-

Utrangering

-

25 947

-

25 947

785 416

778 909

736 671

728 842

Summa
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Räkenskaper

(tkr)

Koncernen

Staden

2018

2017

2018

2017

28 703

29 693

28 703

29 693

forts. Not 8 Fastigheter och mark
Specifikation av fastigheter
Förvaltningsfastigheter
Kommunala fastigheter

14 757

14 503

14 757

14 503

250 181

260 720

250 181

260 720

Sociala fastigheter

97 019

102 248

97 019

102 248

Förskolor

42 902

44 979

42 902

44 979

Skolfastigheter inkl Fritidsgård

Hamnanläggningar

11 437

11 530

11 437

11 530

Gator och vägar

41 548

41 289

41 548

41 289

Idrottsanläggningar

107 770

109 746

107 770

109 746

Friluftsanläggningar

10 539

10 027

10 540

10 027

Smeden

39 173

40 239

-

-

5 393

5 648

-

-

101 956

101 956

97 776

97 776

34 038

6 331

34 038

6 331

785 416

778 909

736 671

728 842

85 423

73 318

85 294

73 318

Vasavägen
Mark
Pågående investering
Summa
Not 9 Inventarier
Ing. anskaffningsvärde 1/1
Pågående arbete
Årets investeringar
Förändring pågående arbete

-

-

-

-

4 483

11 976

4 483

11 976

-

-

-

-

– 443

-

– 443

-

– 67 766

– 64 061

– 67 745

– 64 061

– 4 172

– 3 684

– 4 146

– 3 684

218

-

218

-

-

-

-

-

17 743

17 549

17 661

17 549

Lån till dotterbolag

-

-

13 130

15 539

Summa

0

0

13 130

15 539

Brf Hemgården

105

105

105

105

Brf Alfågeln

709

709

709

709

Summa

814

814

814

814

Utrangering/försäljning
Ack. Avskrivning (IB)
Årets avskrivning
Utrangering/omföring
Nedskrivning
Summa
Not 10 Långfristig fordran

Not 11 Bostadsrätter
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(tkr)

Koncernen

71

Staden

2018

2017

2018

2017

Roslagsvatten AB 6 634 st á nom. 100 kr

5 035

5 035

5 035

5 035

Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1 000 kr

1

1

1

1

49

49

49

49

-

1

-

1

1 044

1 044

1 044

1 044

43

43

43

43

Vaxholm Smeden 3 AB 1 000 st á 100 kr, helägt

-

-

37 270

37 270

Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt

-

-

6 216

6 216

Kommuninvest 1 andel

6 970

6 190

6 970

6 190

Förlagsbevis Kommuninvest

2 000

2 000

2 000

2 000

15 142

14 363

58 628

57 849

8 318

12 013

8 172

11 393

22 989

23 896

22 650

23 897

– 114

– 1 542

– 114

– 1 542

Not 12 Värdepapper och andelar

AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr
Business Arena B.A.S 1 st á nom. 1 000 kr
Stockholmsregionens Försäkring AB 10 440 st á nom. 100 kr
Inera 5 st á nom. 8 500 kr

Summa
Not 13 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Osäkra fordringar
Skatte- och momsfordran

4 775

4 379

5 674

4 669

35 968

38 746

36 382

38 417

Exploateringsfastigheter

851

-

851

-

Summa

851

-

851

-

– 295 073

– 268 713

– 300 696

– 273 409

– 6 422

– 5 643

– 6 422

– 5 643

Summa
Not 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Not 15 Eget kapital
Ingående eget kapital
Uppskrivningsfond Kommuninvest
Periodiseringsfond

-

-

-

-

Periodens resultat

– 14 151

– 26 275

– 14 607

– 27 287

– 315 646

– 300 631

– 321 725

– 306 339

Pensionsskuld

– 49 557

– 36 697

– 49 557

– 36 697

Särskild löneskatt

– 12 023

– 8 903

– 12 023

– 8 903

Summa

– 61 580

– 45 600

– 61 580

– 45 600

Utgående eget kapital
Not 16 Avsättningar

Not 17 Övriga långfristiga skulder
Handpenning för exploateringsmark

– 23 552

-

– 23 552

-

Summa

– 23 552

0

– 23 552

0
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(tkr)

Koncernen
2018

Staden
2017

2018

2017

Not 18 Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder

– 4 095

– 2 649

– 3 622

– 2 624

Upplupna räntor

– 909

– 2 060

– 909

– 2 060

Upplupen pensionsskuld, individuell del inkl. löneskatt

– 12 276

– 11 530

– 12 276

– 11 530

Semesterlöneskuld

– 16 564

– 13 693

– 16 564

– 13 693

Övriga kortfristiga skulder

– 28 273

– 28 755

– 28 273

– 28 335

Summa

– 62 117

– 58 687

– 61 644

– 58 242

Not 19 Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter kunder

– 3 155

– 2 647

– 3 155

– 2 647

Förutbetalda intäkter Skolverket

– 2 149

– 4 531

– 2 149

– 4 531

Bidrag (Socialförvaltningen)

– 586

– 504

– 586

– 504

Förutbet intäkt bygglov

– 745

– 689

– 745

– 689

167

– 563

– 6 468

– 8 934

– 6 635

– 8 934

– 68 585

– 67 621

– 68 279

– 67 176

– 112 072

– 114 276

– 112 072

– 114 276

– 2 575

– 2 632

– 2 575

– 2 632

– 114 647

– 116 908

– 114 647

– 116 908

– 97 984

– 100 983

– 97 984

– 100 983

Bidrag socialstyrelsen

Övrigt förutbetald
Summa
Not 18–19 Summering

-

-

– 563

Not 20 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse
Vaxholms stad*
Storstockholms brandförsvar*
Summa
* Exkl. löneskatt
Not 21 Borgensåtaganden
Vaxholmsvatten AB
Roslagsvatten AB
Summa

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 99 984

– 102 983

– 99 984

– 102 983

Proprieborgen, Kommuninvest: Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och
landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 miljarder kronor och totala tillgångar till
406,3 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 431,4 miljoner kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 433,3 miljoner kronor.
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(tkr)

Koncernen
2018

73

Staden
2017

2018

2017

Not 22 Totalt pensionsåtagande
Kortfristig skuld, individuella valet**

– 12 276

– 11 530

– 12 276

– 11 530

Avsättning för pensioner**

– 61 580

– 45 600

– 61 580

– 45 600

Ansvarsförbindelser pensioner* **

– 142 460

– 145 270

– 142 460

– 145 270

Summa**

– 216 316

– 202 400

– 216 316

– 202 400

– 8 921

– 6 394

– 8 921

– 6 394

Avgifter på hyresavtal 1– 5 år

-

– 4 307

-

– 4 307

Avgift på hyresavtal 5– 10 år

-

-

-

-

– 8 921

– 10 701

– 8 921

– 10 701

* Inkl Storstockholms brandförsvar
** Inkl löneskatt
Inga finansiella placeringar finns avseende pensionsmedel.
Not 23 Lokalhyror
Avgifter på hyresavtal inom ett år

Summa
Not 24 Leasingåtagande
Avgifter på avtal inom ett år

– 3 132

– 2 327

– 3 132

– 2 327

Avgifter på avtal 1– 5 år

– 3 054

– 4 024

– 3 054

– 4 024

-

-

-

-

– 6 186

– 6 351

– 6 186

– 6 351

Avgifter på avtal längre än 5 år
Summa

73
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits tillanskaffnings
värde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Nedan lämnas kommentarer till de redovisnings
principer kommunen använt samt avvikelser jämfört
med lagstiftning och rekommendationer.

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

Avskrivningstider
Verksamhetsfastigheter

10–70 år

Hyresfastigheter

10–70 år

Gator och vägar

10–33 år

Maskiner och inventarier

3–10 år

Fordon

3–10 år

Datorer

3 år

Mark

Skrivs ej av

Konst

Skrivs ej av

Förändringar av redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett
mellan bokslutsåren.

Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en
varaktighet på minst tre år och med ett anskaffnings
värde om minst 1/2 prisbasbelopp.
Staden tillämpar komponentredovisning.
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskriv
ningar samt nedskrivningar.
Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas
ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som
understiger prisbasbelopp har kostnadsfört direkt vid
anskaffning.
Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas
som pågående arbeten till dess att de tas i bruk.
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Exploateringar
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstill
gång. Med exploatering avses iordningställande av mark
för arbets- och bostadsområden som staden beräknar
sälja.
Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsam
mans med matchande kostnader när äganderätten över
går till köparen.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk
som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som anlägg
ningstillgång.

Årsredovisning
Redovisningsprinciper

Sammanställd redovisning (RKR 8,2)

Pensioner (RKR 2,2, 7,1, 10,2, 17,2)

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund i vilka Vaxholms stad har minst tjugo
procents inflytande. Kommunkoncernens medlemmar
och ägarandelar framgår i avsnittet Koncernöversikt.
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge
en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning
oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden
är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings
beräkningsmodell, RIPS17.
Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket inne
bär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med
31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse.
Pensionsåtaganden avseende det individuella valet,
och som intjänats under perioden, har kostnadsfört
och redovisats som kortfristig skuld.
Det gäller även den särskilda löneskatten för individ
uella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild ålder
spension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5
basbelopp har kostnadsförts under perioden samt redo
visats som avsättning i balansräkningen.

Jämförandestörande och extraordinära
poster (RKR 3,1)
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före
kommer i not till respektive post i resultaträkningen och/
eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande poster betraktas poster som
är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kom
munens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar
samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i sam
band med markexploatering som jämförelsestörande.
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Semesterlöneskulden

Skatteintäkter (RKR 4,2)

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar
vid periodens slut. Tillsammans med okompenserad
övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas
de som en kortfristig skuld och belastar resultatet på
det år de intjänas.

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges kommuner och landsting (SKL:s)
decemberprognos i enligt med rekommendation RKR 4,2.

Leasing- och hyresavtal (RKR 13,2)

Övriga intäkter

Vaxholms stad har för närvarande bara operationella
leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan som
kostnad på resultatet.

Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

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