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Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 - återremitterat 
från kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa driftbudget 2021-2023, 
2. att fastställa investeringsbudget 2021-2023, 
3. att fastställa finansbudget 2021-2023, 
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder, 
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2021, 
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1, 
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2, 
8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3, 
9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2021 enligt aktbilaga 4, 
10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2021, 
11. att fastställa att staden får nyupplåna 10 mnkr under 2021, 
12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2021, 
13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 
14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 

om särskilda skär föreligger, 
15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 

verksamheterna, 
16. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 

ramar, 
17. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till 

stadsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om Mål- och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 återremitterades av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den 16 november.  

Följande förändringar har genomförts i handlingarna: 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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- Investeringskostnaden för Resarö skola har flyttats fram. Detta har även fått en liten påverkan 

på decimalen i driftbudgeten. 

- Textändring på Aktbilaga 1 med grundbeloppen som uppmärksammades på fullmäktige. 

- Komplettering av Aktbilaga 3 med sent inkommen taxeförändring från Roslagsvatten. Förslag till 

en höjning av avfallstaxan och slamtaxen med 2%. 

 
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2021-2023 för staden och 
nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. 

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

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

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

Handlingar i ärendet 
Mål och budget 2021-2023 

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2021 

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2021 

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2021 

Revisorernas budgetskrivelse 2021 (revisionens budgetäskande) 

Aktbilaga 4 – Presidiets utlåtande över revisorernas budget 2021 

Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor 

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SN med bilagor 
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Yttrande mål och budget 2021-2023, TFK med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SBN med bilagor 

Protokoll MBL §11  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK 

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten.  
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§ 64 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga 4 till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2021-2023 för staden och 
nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 
 
Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. 
 
Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

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

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Karin Urbina Rutström (MP) samt Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar bifall till Malin Forsbrands (C) yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.   

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg enligt 
bilaga 3 till protokollet.  

Lars Lindgren (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 4 
till protokollet och i andra hand bifall till moderaternas budgetförslag.  

Klas Beskow (SD) samt Kjetil Rindal (KD) instämmer i Lars Lindgrens (M) beslutsförslag.  

Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med Lars Lindgrens (M) motivering 
(bilaga 4 till protokollet).  

Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att en felskrivning 
avseende årskursindelningen för grundbelopp ska korrigeras.  
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Fredrik Östman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med Lisbeth Hjalmarsson Grunditz 
(WP) tillägg och Michael Baumgartens (L) rättelse.  

Sara Strandberg (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med i enlighet med Lars Lindgrens (M) 
motivering (bilaga 4 till protokollet) och i andra hand bifall till vänsterpartiets budgetförslag. 

Proposition 
Ordföranden börjar med att fråga om kommunstyrelsens beslutsförslag med Lisbeth Hjalmarsson 
Grunditz (WP) tillägg och Michael Baumgartens (L) rättelse ska ses som ett samlat beslutsförslag och 
finner så vara fallet.   

Ordföranden konstaterar sedan att det finns förslag på återremiss och frågar därav fullmäktige om 
ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och verkställs.  

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslås och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.  

Ja-röstar: den som vill att ärendet ska avgöras idag.  

Nej-röstar: den som vill att ärendet ska återremitteras.  

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 16 nej-röster mot 15 ja-röster beslutar att ärendet ska 
återremitteras (i enlighet med bilaga 2 till protokollet).  

Handlingar 
Protokollsutdrag KS 2020-10-29/§145 
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 40 
Mål och budget 2021-2023 
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2021 
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2021 
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2021 
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2021 
Revisorernas budgetskrivelse 2021 (revisionens budgetäskande) 
KF-presidiets utlåtande över revisorernas budgetskrivelse för 2021 
Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor 
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor 
Yttrande mål och budget 2021-2023, SN med bilagor 
Yttrande mål och budget 2021-2023, TFK med bilagor 
Yttrande mål och budget 2021-2023, SBN med bilagor 
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund 
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Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp  
Vaxholmsvatten 
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§ 145 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. att fastställa driftbudget 2021-2023, 
2. att fastställa investeringsbudget 2021-2023, 
3. att fastställa finansbudget 2021-2023, 
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder, 
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2021, 
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1, 
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2, 
8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3, 
9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2021 enligt aktbilaga 4, 
10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2021, 
11. att fastställa att staden får nyupplåna 10 mnkr under 2021, 
12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2021, 
13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 
14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 

om särskilda skär föreligger, 
15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 

verksamheterna, 
16. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 

ramar, 
17. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till 

stadsbyggnadsnämnden. 

Noteras till protokollet att Christopher Day (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP)  
inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2021-2023 för staden och 
nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 
 
Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. 
 
Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
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ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

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

Yrkanden 
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar att vänsterpartiets budgetförslag antas. 

Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Tina Runhem (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Per-Eric Grön (M) yrkar att moderaternas 
budgetförslag antas. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande. 

Reservationer 
Sara Strandberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Tina Runhem (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Per-Eric Grön (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet enligt bilaga 6 till protokollet. 

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2020-10-21/§ 40 

Mål och budget 2021-2023 

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2021 

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2021 

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2021 

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2021 

Revisorernas budgetskrivelse 2021 (revisionens budgetäskande) 

Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor 

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, TFK med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SBN med bilagor 

Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund 
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Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp  
Vaxholmsvatten 
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§ 40 Mål och budget samt taxor och avgifter 2021-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa driftbudget 2021-2023, 
2. att fastställa investeringsbudget 2021-2023, 
3. att fastställa finansbudget 2021-2023, 
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder, 
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2021, 
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1, 
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2, 
8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3, 
9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2021 enligt aktbilaga 4, 
10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2021, 
11. att fastställa att staden får nyupplåna 10 mnkr under 2021, 
12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2021, 
13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 
14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 

om särskilda skär föreligger, 
15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 

verksamheterna, 
16. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 

ramar, 
17. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till 

stadsbyggnadsnämnden. 

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M), Peter Lindqvist (-) samt Lisbeth 
Hjalmarsson Grunditz (WP) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2021-2023 för staden och 
nämnderna. 
 
Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. 

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

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
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ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

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

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

Handlingar 
Mål och budget 2021-2023 

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2021 

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2021 

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2021 

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2021 

Revisorernas budgetskrivelse 2021 (revisionens budgetäskande) 

Yttrande mål och budget 2021-2023, KS med bilagor 

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SN med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, TFK med bilagor 

Yttrande mål och budget 2021-2023, SBN med bilagor 

Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk 

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp  
Vaxholmsvatten 
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget 2021-2023 för staden och 
nämnderna. 

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

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de 
aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser 
och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för 
att föra dialog om stadens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och 
mål. Även nämnderna har strategidagar. Varken KS eller nämnderna genomförde dock strategidagar 
2020 på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin. 

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

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

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

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

Politisk organisation 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kommunfullmäktige

Social-
nämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Kommun-
styrelse

Stadsbyggnads-
nämnd

Nämnd för teknik, 
fritid och kultur

Valnämnd

Valberedning Revision

Arvodeskommitté

Södra Roslagens miljö-
och hälsoskyddsnämnd

(Täby)

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Storstockholms 
brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Vaxholm 
Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB
Hel- och delägda bolag, 
urval

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 
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Styrning och uppföljning 

De strukturer och arbetssätt som framgår av stadens styr- och ledningssystem ska användas för att 
styra verksamheterna i önskad riktning samt ge ramar för hur verksamheterna följs upp och 
utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och resultat 
för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling och 
förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen och 
ambitionerna. 

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

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

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens 
gemensamma värdegrund och är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  
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Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 

 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är till stora delar 
volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

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

 

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

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

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

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

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

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

Barnrättsperspektivet 
Från och med 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag (barnkonventionen) och 
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad. Då 
mål och budget fastställer ramarna för andra beslut och åtgärder som genomförs i kommunen är 
det en förutsättning att mål-och budget har ett barnrättsperspektiv för att perspektivet ska kunna 
implementeras i övriga beslut och åtgärder som genomförs. 

Vaxholms stads budget är framtagen för att säkra så stor nytta för så många barn som möjligt, idag 
och över tid. I arbetet med budgeten har det identifierats att samtliga nämnder och styrelse fattar 
beslut som berör barn men där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för en 
majoritet av de verksamheter som direkt riktar sig till barn. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
fattar beslut som berör barn inom exempelvis barnvänliga offentliga miljöer, fritidsmöjligheter och 
säkra skolvägar. 

Inom flera nämnders ansvarsområde  genomförs satsningar som anses vara direkt gynnsamma för 
barn. Satsningarna ska genomföras inom respektive nämnds ansvarsområde med fokus på att gynna 
barnets rättigheter.  

 
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Med anledning av de ekonomiska utmaningar kommunen står inför anses det vara nödvändigt med 
besparingskrav i samtliga nämnder. Besparingskravet anses nödvändigt för att kunna säkra 
invånarna i kommunens rättigheter över tid. Utan besparingskrav i nuläget finns en risk för att 
större besparingskrav blir nödvändiga i framtiden, vilket kan få konsekvenser för barn.     

Vaxholms stad har målindikatorer som är framtagna för att möjliggöra uppföljning av vilka effekter 
stadens budget har. Detta säkerställer att kommunen uppmärksammar och vid behov åtgärdar om 
budgeten får andra effekter för barn än förväntat. 

Vaxholm ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt inhämta och ta hänsyn till barnets 
synpunkter men bedömer att barnets inflytande blir större i enskilda åtgärder och beslut än i  det 
kommunövergripande mål- och budgetdokumentet.   

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

 

 
Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!  
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.  

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och 
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en 
framgångsnyckel.  

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. 
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. 

Ekonomi i balans 
En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. 
Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för 
kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte höjas. 
Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörda kommer 
att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt boende, ishall och 
skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta byggnader vilket är en 
god investering på sikt.  Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska mark och fastighetsköp ska 
genomföras.  

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga  
En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms 
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utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via skolan i 
den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.  

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en beredning för medborgarinflytande, som får i uppdrag att 
föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att revidera 
stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i 
planärenden och i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital 
kommunikation och råd för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden för pensionärer och 
funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi eftersträvar transparens och 
en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar. Vi vill fortsätta utveckla möjligheten till 
digitala beslutsfattande möten. 

Vaxholm ska vara fossilfritt  
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk 
och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att 
nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk. 
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand 
elfordon köpas in. 

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och 
djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.  

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska förbättra 
våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en 
återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen 
för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning 
och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt 
på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av engångsplast ska fasas ut i egna 
verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra grönområden ska förädlas och bidra till 
biologisk mångfald. Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.  

Vårda och utveckla vår vackra stad  
Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat 
till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och 
förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra 
förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. 

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med 
invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När 
detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. Alla beslut 
som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling av området ska ske.  

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. 
Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar 
verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 
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påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt. Stadens 
fastigheter ska underhållas och vårdas. 

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att 
verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för 
Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär 
samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att väg 274 
blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet. 

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, 
till exempel Rådhusgatan. 

Fler jobb i Vaxholm  
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag 
kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny näringslivsstrategi ska 
utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka förutsättningarna för företag att 
bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter. Ett bra 
företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar. Möjligheter för fler 
företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas. 

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler 
korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska 
underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha 
behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska kunna 
ha sin arbetsplats i Vaxholm. 

God omsorg och stimulerande verksamheter  
Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i 
ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All omsorg för äldre 
som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket 
god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med 
gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 
hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på 
Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi vill utreda möjligheter för 
seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för 
nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i 
närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.  

Bra start i livet, våra skolor och förskolor 
Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar 
samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för 
föräldrar och barn.  

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och 
fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och 
reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där 
trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, trivsel 
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och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Välfungerande elevhälsa 
med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, 
skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett 
strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas. 

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. 
Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och 
förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs. 
Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och 
kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och 
ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren,-
entreprenörskap är en del av utbildningen-, och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. 
Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans 
organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till 
efterfrågan. 

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö-, Resarö- och Vaxö skolor 
ska byggas om och till efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. 
Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivas på flera ställen i staden.  

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad  
God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara 
trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så 
att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen. 

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare. 

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka 
möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som 
upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och rörelse ska uppmuntras 
genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser. Scouternas 
verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. Ett idrotts- och 
fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv 
för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad lokal busstrafik mellan 
kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika 
platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen samt 
ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. Vi vill 
energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid. Vi 
ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare. 

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten   
Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska 
förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och 
utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed 
Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till 
Bogesunds slott. 
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Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och 
mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka för 
cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra 
skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler och 
lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av 
busshållplatser. 
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Omvärld  

För att få planeringsförutsättningar inför ramärendet, mål och budget och verksamhetsplanering 
har kommunledningskontoret och alla förvaltningar genomfört en omvärldsanalys2. En 
sammanfattning av detta arbete presenteras nedan.  

Omvärldsanalysen syftar till att: 

- utgöra plattform för mål- och budgetprocessen, 
- lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholm, 
- ge en gemensam bild av nuläget och trolig utveckling under de närmaste åren, 
- ge förutsättningar och stöd för att styra och göra prioriteringar. 
 

De områden analysen har lyft fram efter en värdering är: 

1. Ökad digitalisering och teknikutveckling 

2. Nya krav på kommunikation 

3. Demografisk förändring 

4. Konkurrens om mark 

5. Klimatförändringar/hållbarhet 

6. Ökad konkurrens om kompetens 

7. Ökade och krav och förväntningar på kommunen 

8. Minskad tillit och förtroende 

Ökad digitalisering och teknikutveckling 
Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen. Framsteg inom 
bland annat it och AI förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på 
flera stora utmaningar som mänskligheten står inför. 

Konsekvenserna förväntas bli särskilt tydliga på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården, för 
klimat- och miljöarbetet, och inom transport och mobilitet. Omställningen ställer stora krav på 
utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. 

 
2 Källor:  

EU kommissionens digitala index 2019  

Internetstiftelsen: Svenskarna och internet, 2019  

Kommunutredningen: Starkare kommuner- med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 

Naturvårdsverket  

SKR: Vägval för framtiden 3, 2018 

SKR: Ekonomirapporten 2019 

SKR: Rekryteringsrapport 2018 

SMHI 

Socialmedicinsk tidskrift 2018 (vol 95:3): Tillit mellan människor 

SOM-institutet: Svenska trender 1986-2018  

Statistikmyndigheten SCB 

WWF Living Planet 2018 
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Digitaliseringen ger möjlighet för effektiviseringar och kan underlätta kompetensförsörjningen 

Kommunutredningen påtalar att en ökad användning av digitaliseringens möjligheter har potential 
att bidra till att dels underlätta kompetensförsörjningen, dels öka effektiveten i kommunernas 
verksamheter och därmed stärka kommunernas kapacitet. 

I välfärden ger tekniska hjälpmedel förutsättningar för den enskilde att ta större ansvar över sin 
livssituation och förenkla vardagen. 

Digitaliseringen är kostsam och kräver ny kompetens 

Såväl implementering av digitala lösningar som alla typer av nya tekniska system tar dock tid, och är 
kostsamt och det dröjer innan det ger effekt genom ökad produktivitet och minskade kostnader i 
verksamheterna. Svårigheten ligger också i att det krävs genomgripande förändringar av 
verksamheter och organisationer för att dessa fullt ut ska kunna nyttja den potential som finns i 
digitaliseringen. Dessutom kräver det en omställning för personalen med nya kompetenskrav och 
behov av kompetensutveckling. 

Kunskapsunderläge i relation till teknikföretagen ökar risken för att göra felaktiga och dyrbara 
tekniska investeringar som varken utvecklar tjänsterna eller sänker kostnaderna. Integritetsfrågor 
har visat sig bromsa utvecklingen av informationsutbyte som är till nytta för medborgarna. Nya 
tekniska landvinningar leder också till ökade förväntningar och ökade krav, vilket kan vara 
kostnadsdrivande och ta resurser från annan viktig verksamhet. 

Nya krav på kommunikation 
Vi lever i en tid av informationsöverflöd och snabbt förändrade medievanor. Mängden information 
som publiceras ökar för varje år, och med nya sätt att kommunicera ökar antalet mediekanaler. 
Detta innebär att informationsspridningen demokratiseras, men det för också med sig att det blir 
svårare att nå ut med sitt budskap eftersom informationslandskapet blir allt mer splittrat. Samtidigt 
som mängden information och antalet valmöjligheter ökar förändras invånarnas mediekonsumtion 
radikalt. 

Invånarna söker information på nätet 

När läsarna söker sig till nätet följer annonsörerna efter. Där möter e-tidningarna konkurrens från 
till exempel Google och Facebooks plattformar, där information och annonser styrs utifrån läsarnas 
sökvanor. Även e-tidningar har följt efter och skapat möjligheter för personliga intressen och flöden, 
vilket i sin tur skapar konfirmeringsbias så att våra egna uppfattningar hela tiden förstärks.  

En annan företeelse är så kallade nättroll – enskilda personer eller utlandsstödda organiserade 
trollfabriker med politiska syften – som sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp 
av påhittade personer för att provocera, sprida desinformation eller för att skapa opinion i en viss 
riktning. 

Hur når kommunerna ut med information? 

Många lokala nyhetsredaktioner har tvingats lägga ned och allt fler kommuner riskerar att hamna i 
medieskugga. I var fjärde kommun finns ingen lokal tidningsredaktion. Granskningen av makten 
uteblir. Befolkningen får inga lokala nyheter alls med undantag från enstaka negativa händelser som 
uppmärksammas regionalt eller nationellt. De positiva nyheterna eller nyheter som 
uppmärksammar lokala händelser i det lilla riskerar att försvinna. 

För att förbättra den interna kommunikationen och ge adekvat samhällsinformation har många 
kommuner (främst större) börjat anställa journalister och bygga upp egna 
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kommunikationsavdelningar. Allt fler använder också sociala medier för att interagera med sina 
medborgare. Kritiker ser dock farhågor med att det snarare handlar om att styra bilden av 
kommunen i syfte att förbättra varumärket än att ge objektiv information. 

Demografisk förändring 
Ökad andel yngre och äldre men Vaxholm skiljer sig till viss del 

I Sverige innebär de demografiska förändringarna ett ökat antal unga och äldre, vilket ställer höga 
krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. I juni 2019 presenterade 
Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet 
mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per 
invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och 
att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom 
kommer den största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av 
befolkningen ökar väsentligt långsammare. I Vaxholms stad förväntas andelen i åldrarna 80+ öka 
mest i relation till den totala befolkningsmängden. Kommunen prognostiserar en minskad andel 
barn som går i grundskolan mellan 6-15 år.  

De äldre blir allt friskare och ställer andra krav 

Något som delvis skulle kunna kompensera för att fler ska försörjas av färre under kommande år är 
att de yngre äldre (65-79 år) blir allt friskare. Sysselsättningen bland personer som närmar sig 
pensionsåldern är redan hög i Sverige jämfört med andra europeiska länder, och det blir dessutom 
allt vanligare att arbeta efter pensionsåldern. Om trenden håller i sig kommer snart närmare en 
fjärdedel i åldersgruppen 65-74 att vara aktiva på arbetsmarknaden. 

Framtidens äldre kommer att ha andra behov än de tidigare generationerna. Troligen kommer 
många av morgondagens äldre vilja leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och kan komma att ställa 
allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade möjligheter till 
individuella val kring till exempel digitala lösningar, boende, mobilitet och fritid. 

Konkurrens om mark 
Motstridiga behov när befolkningen växer 

Trycket från urbaniseringen betyder ökad konkurrens om hur marken ska användas. Det kan gälla 
hur behov för bostäder, handel, service, industri, logistik, infrastruktur, rekreation och jordbruk ska 
prioriteras gentemot varandra.  

Stadsplaneringen ska säkra en utveckling mot en balanserad stad. I det sammanhanget kan 
långsiktiga och kortsiktiga behov behöva tillgodoses samtidigt. Behoven ändras dessutom över tid, 
och med ny teknik förändras markbehovet inom flera områden. Till exempel skapar digitaliseringen 
i kombination med en växande delningsekonomi förutsättningar för en förändrad markanvändning 
när bilpoler och cykelpoler minskar behovet av parkeringsplatser i de centrala delarna av staden. 
Markanvändningen hamnar också i fokus när krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande ska 
balanseras mot högt ställda miljökrav och klimatanpassade åtgärder. 

Andra exempel är att åkermark värderas annorlunda när klimatet förändras. Åkermark ses som en 
strategisk resurs för att säkra Sveriges långsiktiga livsmedelsförsörjning.  
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Klimatförändringar/hållbarhet 
Kommunernas ansvar: 

• Kommunen har ansvar för planläggning av mark- och vattenområden. Planläggning ska 
främja en god miljö genom att den anpassas till klimatförändringarna och att den leder till 
minskad påverkan på klimatet. 

• I bebyggd miljö kan klimatanpassningsfrågor tas upp när det ska ske en förändring (ny 
planläggning eller ansökan om bygglov). Bebyggelsen ska då lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och med hänsyn till 
risken för olyckor, översvämning och erosion. 

• Kommunen ska varje mandatperiod sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser och 
fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Sådana analyser behöver 
beakta konsekvenserna av klimatförändringarna och kan utgöra ett underlag för den fysiska 
planeringen. 

Klimatförändringar medför flera extrema vädersituationer 
Kommunutredningen lyfter den rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterade i slutet av 2018. 
Det var den första av ett antal specialrapporter om konsekvenserna av 1,5 graders global 
uppvärmning. I rapporten konstateras att mänsklig aktivitet redan uppskattas ha orsakat en 
uppvärmning på cirka 1 grad och att den uppvärmningen sannolikt når 1,5 grader mellan 2030 och 
2052 om ökningen fortsätter i samma takt. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss fler 
värmeböljor, mer nederbörd och ökad risk för skogsbränder, översvämningar, ras, skred och 
erosion. Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora skillnader mellan hur olika 
delar av landet påverkas. Vaxholm kommer exempelvis troligtvis få utmaningar med anledning av 
havsnivåhöjningar.  

Ett förändrat klimat innebär alltså konsekvenser för hela samhället, av både social, ekologisk och 
ekonomisk karaktär. Ett förändrat klimat innebär att hela samhället måste planera och ha en 
beredskap för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. Kommunen 
är som huvudman för teknisk försörjning ansvarig för bland annat det förebyggande arbetet mot 
naturolyckor inom sitt geografiska område. Kommunen ansvarar också för den fysiska planeringen, 
som är ett av de viktigaste områdena där klimatförändringarna och dess effekter måste förebyggas 
och tas om hand. 

Kommunutredning lyfter särskilda utmaningar vid fysisk planering och bostadsbyggande. En särskild 
utmaning utgör bostadsbyggandet. Vi ska enligt plan- och bygglagen (PBL) planera nybyggnation på 
ett klimatsäkert sätt. Syftet med lagstiftningen är att främja en lämplig samhällsutveckling. En 
utgångspunkt i PBL är att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för bebyggelse. Bättre planering i dag minskar dessutom risken för oönskade 
och kostsamma överraskningar i framtiden. Kommunerna ska alltså integrera den kunskap som 
finns om förväntade klimatförändringar i sin planering så att inga nya problem byggs in. Detta 
behöver åstadkommas samtidigt som den befintliga bebyggelsen anpassas till ett ändrat klimat.  

Utmaningarna med anledning av klimatförändringar är således stora, men om vi fokuserar på 
möjligheterna så kan det innebära satsningar/investeringar som kan leda till energieffektiviseringar 
just eftersom det är prioriterat område.  
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Konkurrens om kompetens 
Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på 
stadens tjänster och möta invånarnas förväntningar behöver kommunens verksamheter både 
kunna nyrekrytera och behålla personal med rätt förmåga. En utmaning är att konkurrensen om 
specifika yrkesgrupper ökar med stora pensionsavgångar, brist på utbildad personal och en stark 
arbetsmarknad. Till detta kommer ett högt löneläge för yrken med stor efterfrågan. 

Konkurrens om kompetens pressar upp lönerna 

I storstadsområdena kan det vara svårt att behålla personal, eftersom det är lätt att flytta vidare till 
mer attraktiva jobb inom regionen, vilket pressar upp löner och ökar personalomsättningen. 
Konkurrens om kompetens har bland annat fått till följd att vissa grupper lyckats förbättra sina 
villkor hos arbetsgivarna, exempelvis genom bemanningsbranschens intåg i sjukvården och 
socialtjänsten.  

Av kommunutredningen framkommer att små och minskande kommunerna ofta har svårt att hävda 
sig i konkurrensen om personal. Det gäller särskilt i så kallade pendlingskommuner, som ingår i en 
större arbetsmarknadsregion.  

Små kommuner är extra sårbara 

I befolkningsmässigt små kommuner är det dessutom inte ovanligt att en person innehar flera olika 
befattningar vilket innebär svårigheter att kunna specialisera sig inom vissa arbetsuppgifter. Det 
innebär också ökad sårbarhet om personen slutar eller blir långvarigt frånvarande. 

Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamhetens utformning och därmed behov 
av kompetens. 

Behovsökning och pensionsavgångar fram till 2026 beräknas till ca 500 000 personer 

Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, 
om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under 
perioden. Antalet pensioneringar är dock färre än i SKR:s tidigare prognos. Behovsökning och 
pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom 
äldreomsorg och gymnasieskola.  

Ökade krav och förväntningar på kommunen 
Ändrade krav/förväntningar ställer löpande allt högre krav på kommunens verksamhet. Exempel på 
ändrad lagstiftning är PBL, GDPR och Barnkonventionen. 

Dessutom har kraven ökats gällande exempelvis krav på teknisk utrustning i vårdboenden och krav 
på uppföljning av myndigheter, avseende, radon, brandskydd och energideklarationer. Till det 
kommer invånarnas ökade krav på service ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk 
utveckling. Dessutom ställs kommunerna inför medborgarnas växande anspråk på valfrihet och en 
likvärdig service av god kvalitet. En växande andel privata utförare av välfärdstjänster innebär ökade 
krav på kommunernas upphandlingskompetens och uppföljning. Därtill leder såväl utvecklingen av 
nya kunskaper och metoder inom kommunernas verksamheter som omfattande och detaljerad 
reglering till krav på mer specifika kompetenser.  
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Invånare har högre förväntningar på service 

En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och stora reallöneökningar har bidragit till att 
människors förväntningar generellt har ökat sedan börjat av 2000-talet. Människor förväntar sig i 
allt högre grad en enkel och omedelbar behovstillfredsställelse, oavsett var eller när behovet 
uppstår. 

Vid sidan av teknikskiftet driver starka individorienterade värderingar upp invånarnas förväntningar 
om service på deras villkor, som bland annat kan kopplas till en stigande utbildningsnivå i 
befolkningen. Ökade förväntningar på att samhället ska lösa ”mitt individuella problem” bidrar 
också till en förändrad syn på kommunen som tjänsteleverantör. Det gäller särskilt sådant som är 
viktigt för den enskilde och som berör människor på ett personligt plan. Det kan till exempel handla 
om omsorgen av en närstående på ett äldreboende. 

Minskad tillit och minskat förtroende 
Risk att väljarnas förtroende för de förtroendevalda minskar 

Vi ser en ökad risk för minskat förtroende och tillit, såväl mellan politik och tjänstepersoner som 
mellan kommun och medborgare. En annan påverkan på den lokala demokratin, som lyfts i 
Kommunutredningen är när den kommunala organisationen, särskilt i de befolkningsmässigt minsta 
kommunerna, inte har tillräcklig kapacitet att leverera den service som invånarna förväntar sig. Det 
kan i sin tur medföra att väljarnas förtroende för de förtroendevalda minskar. 

Låg tillit skapar maktkamp och populism 

Låg tillit riskerar att skapa ett politiskt klimat där ton och inriktning markant ändras. Att från ett 
demokratiskt ideal, där samarbete och dialog främjas, blir politiken istället en arena för maktkamp 
och populism. Fler politiker kommer då att snarare representera sin egen grupp än att vara en 
företrädare för en viss ideologi. 

Fake news, faktaresistens och filterbubblor är utmaningar att hantera. Risken för fake news kan 
leda till att kommunen måste agera i ”onödan”. En lägre nivå av tillit från medborgare kan leda till 
ökad arbetsbörda genom att allt fler begär ut mer fakta för att säkerställa att vi sköter vårt uppdrag 
korrekt.  

 

  



Rapport 
 
 

21 av 60 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Samhällsekonomin 
Flera frågetecken kvarstår för världsekonomin efter den dramatiska konjunkturkollapsen i våras: 
hur ska återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador kan befaras för samhällsekonomin. 
Smittspridningen har tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket osäker. Den 
makroekonomiska bottenpunkten tycks dock ha passerats, både globalt och i Sverige. En starkt 
positiv rekyl syns just nu i BNP världen över. Det finns dock riskfaktorer som gör 
konjunkturutsikterna även på kort sikt tämligen osäkra.  
 
Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. Hög 
BNP-tillväxt kommande år tar Sverige ur den djupa lågkonjunkturen. Återhämtningen för 
sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt som den för produktionen. Andelen arbetslösa i 
Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år. 
 

 

Kommunernas ekonomi 
Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor 
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga 
åtgärder, statsbidragen är rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen, 
trots att året snart lider mot sitt slut. Ett rekordresultat 2020 låg inte inom möjligheternas horisont i 
våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men 
både de mänskliga och ekonomiska effekterna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra.  
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Kommunernas resultat 2019 
I och med bokslutet 2019 kan kommunsektorn se tillbaka på ytterligare ett år med bra resultat. Det 
samlade resultatet blev knappt 17 miljarder kronor före extraordinära poster, vilket motsvarar 2,9 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet ingår rea- och exploateringsvinster 
på närmare 8 miljarder. Justerat för dessa poster motsvarar resultatet 1,5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, vilket är lägre än tumregeln för god ekonomisk hushållning som brukar 
anges till 2 procent för hela sektorn. Sett över de senaste tio åren kan 2019 års resultat 
kategoriseras som genomsnittligt. Resultatet 2019 är 3 miljarder kronor bättre än 2018, men 
skillnaden motsvaras i princip av en kraftig förbättring av finansnettot. Förbättringen hänger ihop 
med nya redovisningsregler, som i korthet innebär att finansiella instrument som innehas för att 
generera värdestegring eller avkastning ska värderas till verkligt värde i bokslutet. Detta förstärker 
resultatet med 2,8 miljarder. Sett till verksamhetens resultat, det vill säga verksamhetens 
nettokostnader, ställt mot skatter och generella statsbidrag, är det bara något högre än 2018, och 
motsvarar ungefär 2/3 av de senaste tio årens genomsnittliga nivå. 
 

 

75 procent av kommunerna uppvisade positiva resultat under 2019, på totalt 18,3 miljarder kronor. 
123 av 290 kommuner hade ett resultat som översteg 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Det sammanlagda underskottet i de 68 kommuner som redovisade underskott var 1,4 
miljarder. Sett över de senaste tio åren är det 115 kommuner som haft ett positivt resultat samtliga 
år, och ytterligare 75 har haft positiva resultat i nio av de senaste tio åren. Bland kommunerna med 
återkommande positiva resultat återfinns såväl stora som mindre kommuner, men bland de 
kommunerna med sämre resultathistorik är de mindre kommunerna överrepresenterade. 
 
Rea- och exploateringsvinsterna har varit stora de senaste åren, och en starkt bidragande orsak 
bakom de höga resultatnivåerna. Reavinsterna är mycket ojämnt fördelade över landet, och är av 
naturliga skäl kopplade till områden med stark befolkningstillväxt. Stockholms 
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län sticker ut där de fyra senaste årens positiva resultat till stor del förklaras av reavinster. Även 
expansiva residensstäder och vissa kommuner med stor turistnäring och många fritidshus, har goda 
reavinster. De minsta kommunerna har generellt obefintliga reavinster, vilket givetvis har mer med 
läge än med storlek att göra. 
 

 
 

Fler med hemtjänst, färre i särskilt boende 
Andelen över 80 år som får insats inom äldreomsorgen har minskat från 67 procent till 64 procent i 
landet. Ett skäl till minskningen är att äldre blir allt friskare, något som indikeras av att den 
återstående livslängden för de över 65 år har ökat med närmare två år under perioden. Trots att 
andelen 80+ med insatser har minskat har kostnaden för äldreomsorgen totalt ökat med 16 procent 
i fasta priser under perioden. Då antalet personer 80+ under samma period ökat med 15 procent så 
har kostnadsökning varit i paritet med befolkningsökningen. Anledningen till att kostnaderna bara 
ökat något mer än befolkningsutvecklingen är den kraftiga förskjutningen som skett mot ordinärt 
boende under perioden. 
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Det fanns cirka 38 procent fler brukare inom ordinärt boende 2018 jämfört med år 2000, samtidigt 
som antalet brukare inom särskilt boende minskat med cirka 27 procent. Eftersom en brukare inom 
ordinärt boende i genomsnitt kostar ungefär en fjärdedel av en brukare inom särskilt boende blir 
ökningen av totalkostnaden därför väsentligt lägre än om relationen brukare i särskilt boende 
respektive ordinärt boende varit densamma som 2000. Den här utvecklingen är en viktig parameter 
för oss att ta med i Vaxholms stads planering av framtida byggnationer av särskilt boende. 

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019, med utfall till 
stadens fördel. Tingsrättens dom har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten. Utfallet av 
domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi. Rättegången i hovrätten förväntas 
genomföras under 2021.  

Befolkningsprognos 
Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling 
och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en 
viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och 
bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning.  

Befolkningsprognos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Statisticon 12 003 12 033 12 269 12 399 12 775 13 121 13 501 13 665 13 750 
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Befolkningsprognos 2019 utfall       

antal (andel %) 

2027 prognos          
antal (andel %) 

2019–2027 

Förändring % 

0–5  716 (6,0%) 829 (6,0%) 15,8% 

6–15 1 807 (15,1%) 1 682 (12,2%) -6,9% 

16–18 503 (4,2%) 542 (3,9%) 7,8% 

19–64  6 444 (53,7%) 7 428 (54,0%) 15,3% 

65–79  2 054 (17,1%) 2 224 (16,2%) 8,3% 

80+ 479 (4,0%) 1 045 (7,6%) 118,2% 

Summa 12 003 13 750 14,6% 

 

Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står 
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. 
Eftersom att alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets 
befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala 
befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 
6–15 år.  

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av 
befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både 
kommunala och privata tar längre tid än planerat. I den nya befolkningsprognosen förväntas 
Vaxholm ha 13 750 invånare år 2027 vilket är 500 invånare färre jämfört med föregående prognos. 
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Lön- och prisutveckling 
Utsikterna för hur lön- och prisutvecklingen kommer att ske är väldigt osäkert. Uppräkningen som 
har använts i budgetberäkningen är enbart ett grovt antagande. Den totala löne- och 
prisutvecklingen är ett genomsnitt av de två antagna måtten.  

För att uppnå ett resultat på minst 2% behöver kommunen effektivisera och genomföra besparingar 
i sin verksamhet. Effektivisering/ besparingsuppdraget har räknats med i budgeten för att uppnå ett 
resultat på minst 2% med en viss marginal för att möta upp eventuella minskade intäkter eller 
oförutsedda kostnader.  

Lön- och prisutveckling 2021 2022 2023 

Lön 2,40% 2,40% 2,40% 

KPI 1,50% 1,80% 2,40% 

Lön- och prisutveckling 1,95% 2,10% 2,40% 

 
Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

2021 2022 2023 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

-1,0% 0 % -1,1% 

 

Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger 
på 2,0% fram till och med augusti månad.  

Taxor och avgifter 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal 
verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå 
som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är 
en del av nämndernas arbete med mål och budget. 

Stadens taxor 
Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. Nämndernas 
taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 
Inga förslag på förändringar. 

Kommunstyrelsen 
Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sänkning av kulturskolans avgifter. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Flera taxejusteringar jämfört med föregående år. 

Socialnämnden 
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Nytt för taxebilagan i år är att den har förenklats och endast innehåller taxorna och inte 
beskrivningar på hur taxorna sätts.  

Stadsbyggnadsnämnden 
I taxan för 2021 finns ändringar som innebär att även ärenden som återkallas måste betala en 
avgift. Utöver detta görs även en allmän uppjustering av taxan för att uppnå en balans mellan 
kostnader och intäkter för nämndens handläggning. Likaså finns förtydliganden i själva taxan om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den 2019 
införda regeln om reduktion av bygglovstaxan (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovsanmälans- 
och förhandsbeskedsärenden.  
 

Externa taxor 

Vaxholmsvatten 
Förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan och brukningstaxan med 8%.  
Förslag till en höjning av avfallstaxan och slamtaxan med 2%.  
 

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 
- Slamtaxa 

 
Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 
Inga förslag på taxeförändringar 2021. 

- Livsmedelstaxa 2020 
- Miljöbalkstaxa 2019 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 

 
Storstockholms brandförsvar 
Inga förslag på taxeförändringar 2021. 

- Taxa för tillstånd 2017 
- Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017 

 

Taxor som revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 
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Målområden och övergripande finansiella mål 

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

Målområden 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige tidigare fastställt tre 
övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att dessa målområden kvarstår. Områdena kvalitet och livsmiljö 
omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

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

• Budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 

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

• Kommunens soliditet ska inte understiga 35 procent.  

Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina yttranden till mål och budget fastställa strategiska mål 
inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera under 
den kommande treårsperioden. Målen ska uttrycka antingen ett önskat framtida tillstånd hur 
verksamheten är och genomförs eller ett önskat resultat som ger värde till invånare, mottagare eller 
samhälle.  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål 
med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. 

MÅLOMRÅDEN 

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

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

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda 
strategiska målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om 
kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på 
sid 6.  

• Till varje mål ska 1-3 indikatorer föreslås (undantagsvis 4). 

• Indikatorerna ska i första hand vara externt jämförbara. 

• Målvärdet ska vara realistiskt att uppnå givet de resurser som står till förfogande och kunna 
motiveras. 

För att följa upp målen kan indikatorerna kompletteras med kvalitativa bedömningsunderlag, men 
dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i yttrandet till mål och budget beskrivna vilka 
områden som kommer att prioriteras och vara i fokus i arbetet mot målen under perioden.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt andra typer av uppföljningar som även kan vara 
kvalitativa. 

Upphandlingsplan 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan 
för åren 2021-2023. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och 
tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till 
följd av verksamhetsförändringar. 

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

  

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Resultatet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 

Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

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

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

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

  

50%

25%

25%
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De globala målen 
2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: Agenda 2030 med 17 globala mål för 
hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja 
fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. De globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga.  

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

Symboler för de globala målen 

 1. Ingen fattigdom 

 2. Ingen hunger 

 3. God hälsa och välbefinnande (V) 

 4. God utbildning för alla (V) 

 5. Jämställdhet (V) 

 6.Rent vatten och sanitet för alla 

 7. Hållbar energi för alla (V) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V) 

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 10. Minskad ojämlikhet (V) 

 11. Hållbara städer och samhällen (V) 

 12. Hållbar konsumtion och produktion (V) 

 13. Bekämpa klimatförändringarna (V) 

 14. Hav och marina resurser (V) 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald (V) 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen (V) 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 



Rapport 
 
 

32 av 60 

 

Mål för Vaxholms stad  

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär att 
varje nämnd har ett till fyra mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms stads 
vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall 
tidigare år, målnivåer och senaste benchmarkingvärde. Utfall i kursiv stil anger resultat som 
publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2020 avser mätår 2019. 

I avsnittet: ”Nämndernas mål och budget” beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och arbete 
mot målen.  

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

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

i Bygglovsalliansens årsrapport. 

Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde3 

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

 

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

   60  

Tillgänglighet telefon (andel som 
får svar på fråga) (%)  65%  70% 70% 

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

 
  40%  

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat  60 79 73 73 

KS Vaxholm har en god stadsmiljö. 
 

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

   80%  

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%)    90%  

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt  83% 84% 80% 74% 

Utbud av gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare andel (%)    50 %  

KS Vaxholms stad är en attraktiv 
arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex  82  82 79 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) ledarskapsindex  83  83 79 
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Nämnd  Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde4 

BUN Utbildningen håller en hög 
kvalitet med god ledning och 
stimulans så att alla barn och 
elever lyckas med sin utbildning, 
får fullständiga betyg i åk 9 och 
når sin gymnasieexamen. 

 

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

 
92% 95% 90% 82% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 
 

257 271 255 246 

Behörighet till gymnasieskolan åk 
9, andel (%)  

 

98% 98% 95% 90% 

Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%)  

77%  75% 68% 

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

Förskollärare (heltidstjänster) 
med förskollärarlegitimation, 
andel (%) 

 
31% 30% 30% 28% 

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

 
74% 76% 75% 70% 

SN Invånare och närstående är nöjda 
med socialnämndens verksamheter. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

 91%  92% 85% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

 
69%  78% 78% 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 
0-20 år, medelvärde 

 83  90 103 

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

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

 

42%  50% 38% 

Ansökningar inom ekonomiskt 
bistånd som sker digitalt, andel 
(%) 

 
10% 70% 70%  

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

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

 
48%  50% 52% 

SBN Invånare och företagare är nöjda 
med tillgänglighet, bemötande 
och service.  
 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 

 

42 46 60 64 

Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 
 

3,9 3,9 4,0  

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

i Bygglovsalliansens årsrapport. 
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Nämnd  Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde4 

SBN Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. 

Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut  

4,7 4,0 5 4,1 

Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till 
expedierad 

 
16,8 12,6 12 13,4 

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

 

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

   50%  

Andel barnbokslån (%) 
  45% 50%  

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

   50%  

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

 
  60%  

TFK Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

 

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

78% 81% 85% 90% 
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Målområde: Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde5 

KS Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med 
goda och jämlika livsvillkor.  

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

 
  75%  

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

 76% 55% 60% 63% 

KS Kvinnor och män/flickor och 
pojkar erbjuds lika god service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder 

   Ja  

KS Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan. 

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/person  223  208 208 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

 
41%  50% 38% 

Antal resor (påstigningar) per 
invånare gjorda med 
kollektivtrafik 

 
87  100 1826 

KS Vaxholm värnar den biologiska 
mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%)  

79%  80%  

BUN Utbildningsverksamheterna har 
en likvärdig utbildning som 
bedrivs i hälsofrämjande och 
trygga utbildningsmiljöer. 

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

 98% 96% 96% 96% 

Elever i årskurs 5 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%).   87% 86% 86% 

Elever i årskurs 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%)   74% 80% 79% 

BUN Utbildningsverksamheterna 
bidrar till att minska 
klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. 

CO2e per kilo inköpt livsmedel 
 

1,7  1,7 2,0 

  

 
5 Benchmarking sker med Stockholms län. 
6 Benchmarking har skett med Tyresö, Norrtälje och Huddinge 
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Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde 

SN God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående. 

Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

 32% 24% 20% 36% 

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

 88%  90% 78% 

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

 
82%  90% 74% 

SBN Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt. 

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

 59% 89% 90%  

TFK Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 
 

Skötsel av gator och vägar, andel 
nöjda medborgare (%)    50%  

Skötsel av gång- och cykelvägar, 
andel nöjda medborgare (%)    50%  

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

   50%  

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

 
  50%  

TFK Vaxholms stad skall ha ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter.  

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med 
totalt deltagande 

 
49%  45-

55% 
43% 

TFK Kommunen har energisnåla 
lokaler.  

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler  

139  150  
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Målområde: Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
BM-

värde 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ.  

 Budgetavvikelse (mnkr) -2,7 mnkr 20,0 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

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

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

2,5% 6,6% 2,0% 0,8% 

Kommunens soliditet ska inte 
understiga 35 procent. 

Soliditet för kommunen (%) 34,7% 36,6% 35% 43,6% 

 

Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
T2 2020 

Mål-
nivå 

BM-
värde7 

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

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

BUN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

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

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk, (%)  2,4% 3,0% 0% -9,8% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%)  2,5% 6,1% 0% -5,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%)  -9,0% -14,7% 0% -14,9% 

SN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

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

Nettokostnadsavvikelse för 
individ- och familjeomsorg (%).  -31,3% -27,1% 0% -12.3% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%).  -9,4% -2,4% 0% -8,2% 

Nettokostnadsavvikelse LSS, 
(%).  2,0% -0,6% 0% 4,1% 

SBN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget  -8% -19% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 
 46% 41% 66% 66% 

 
7 Benchmarking sker med Stockholms län 
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Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 
Utfall 
2019 

Utfall 
T2 2020 

Mål-
nivå 

BM-
värde7 

TFK Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget  -3,3% 1,7% 0% 0% 

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

 
100,5  95 88 

  Vakansgrad lokaler (%) 
   5 %  
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Staden som arbetsgivare 

Vaxholms stad har drygt 803 anställda varav 617 hade en tillsvidareanställning (31 juli 2020). Att 
kunna behålla dessa medarbetare och rekrytera nya vid behov är en nyckel för att kunna säkra hög 
kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. En stor utmaning de kommande åren är att 
tillgodose behovet av kompetens då det i flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken 
som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering 
och socionomer. Konkurrensen mellan kommuner i Stockholms län är dessutom stor.  

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande 
och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. 
Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens 
utveckling samt en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra 
viktigaste uppgifter utifrån perspektivet kompetensförsörjning är att skapa goda förutsättningar och 
arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare.  Att lyckas med detta blir avgörande för 
möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens.  

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 

värdegrund för Vaxholms stad genomförts samtidigt som ett främjande förhållningsätt införs i 

kommunen som en grund för att var en attraktiv arbetsgivare.   

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 

uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen 

påverkansmöjlighet skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta 

arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följer arbetet med årliga 

enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  
Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 

medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 

redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 

våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 

ledningsuppdrag tillförsäkras. Vaxholm stads Ledaridé är baserad på det främjande förhållningsättet 

och vår gemensamma värdegrund. Ledaridén ligger till grund för Vaxholms stads 

ledarutvecklingsprogram som kommer att genomföras 2020/21.  

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 

underlätta för dem att växa in i ledarrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 

viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 
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Engagerade medarbetare med rätt kompetens  
Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 

kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 

första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 

Vaxholms stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 

varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

En medarbetaridé baserad på det främjande förhållningssättet och vår värdegrund tas fram under 

2021 och skall omfatta alla medarbetare i kommunen. Med hjälp av nya arbetsmetoder och ökad 

kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva 

mindre stress och klara svåra situationer bättre. 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kalkyl 

2024 

Kalkyl 

2025 

Kalkyl 

2026 

Kalkyl 

2027 

Kommunstyrelsen -77,2 -79,0 -79,3 -79,8 -82,7 -84,7 -87,8 -89,9 

Barn- och 
utbildningsnämnden -352,7 -350,1 -357,2 -362,6 -375,2 -389,6 -403,8 -418,0 

Socialnämnden -186,7 -192,7 -198,2 -205,9 -221,6 -238,0 -249,9 -259,5 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -50,9 -55,3 -55,5 -58,9 -62,4 -66,4 -69,2 -72,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,9 -7,4 -7,6 -6,2 -6,4 -6,6 -6,8 -7,0 

Summa -673,4 -684,4 -697,7 -713,4 -748,2 -785,3 -817,4 -846,4 

         

Finansansvaret 688,8 704,1 721,9 731,8 764,1 804,6 845,7 871,6 

         

Årets resultat 15,4 19,7 24,2 18,5 15,9 19,3 28,3 25,2 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 2,2% 2,8% 3,3% 2,5% 2,1% 2,4% 3,3% 2,9% 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Staden har valt att förlänga den ekonomiska 
horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska 
utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i 
kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten.  

Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Kommunstyrelsen 1,8% 2,3% 0,4% 0,6% 3,6% 2,5% 3,6% 2,4% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 1,3% -0,7% 2,0% 1,5% 3,5% 3,8% 3,6% 3,5% 

Socialnämnden 4,4% 3,2% 2,9% 3,9% 7,6% 7,4% 5,0% 3,9% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 3,4% 8,6% 0,4% 6,0% 6,1% 6,4% 4,1% 4,1% 

Stadsbyggnadsnämnden 1,1% 26,7% 2,1% -18,7% 3,0% 3,1% 3,0% 3,0% 

Summa 2,4% 1,6% 1,9% 2,2% 4,9% 5,0% 4,1% 3,5% 

         

Finansansvaret 1,6% 2,2% 2,5% 1,4% 4,4% 5,3% 5,1% 3,1% 
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Satsningar 2021 
Kommunstyrelsen 

- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1,0% 
- Ökade it-licenskostnader kopplade till politisk digital utveckling  
- Tillgänglighet, bemötande och kommunikation 
- Modellkommuner 
- Driftkostnader för kajen 
- Verksamhetsgenomlysning av kommunstyrelsens förvaltning samt handlingsplan för 

stadsbyggnadsförvaltningen 
- Utredning ishallen 
- Demokratiberedning 
- Visselblåsartjänst 
- Ökning av revisionens budget 

Barn- och utbildningsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Effektivisering 1,0% 
- Sänkta avgifter till kulturskolan 
- Vaxö skola interiör ombyggnad 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2020 och kvarstår därmed även under 2021.  

Socialnämnden 
- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1,0% 
- Ökade kostnader ekonomiskt bistånd 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1,0% 
- Avetableringskostnader för paviljonger 
- Avskrivningar för kajprojektet 
- VAD och väg ÅVC 
- Tomställningskostnader för Båtens förskola 
- Bibliotekssatsning 
- Nytt bibliotekssystem 
- Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan 
- Gator och trafik 
- Mark scoutstuga och parkering 

Stadsbyggnadsnämnden 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1,0% 
- Två temporära tillsynshandläggare under två år.  
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Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 714,4 727,7 746,2 769,0 805,1 838,2 885,0 935,9 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift -65,4 -82,9 -73,7 -68,0 -66,4 -58,9 -60,4 -72,4 

Kostnadsutjämning 21,2 18,0 18,8 9,2 9,9 12,3 11,1 0,4 

Regleringsbidrag/-avgift 12,5 35,7 30,7 21,6 18,7 15,6 12,4 8,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 7,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -25,9 -23,0 -23,4 -23,7 -24,4 -25,0 -25,7 -26,1 

Fastighetsavgift 26,7 28,3 29,5 30,6 31,9 33,1 34,5 35,9 

Särskilt statsbidrag 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 692,3 706,0 728,1 738,6 774,8 815,3 856,8 882,6 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -11,7 -12,4 -15,1 -13,4 -16,1 -16,6 -17,1 -17,6 

Semesterlöneskuld -1,8 -1,0 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 

Intern kapitaltjänst 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 

Finansnetto -6,7 -5,3 -6,9 -9,3 -10,4 -10,0 -10,1 -9,5 

Summa -3,5 -1,9 -6,2 -6,8 -10,6 -10,6 -11,2 -11,0 

         

Summa Finans 688,8 704,1 721,9 731,8 764,1 804,6 845,7 871,6 

 

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 20039 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 1,8% 2,0% 3,1% 1,5% 4,9% 5,2% 5,1% 3,0% 

Nettokostnader 2,5% 1,4% 2,6% 2,3% 5,4% 4,9% 4,1% 3,5% 

Nettoutveckling -0,7% 0,6% 0,6% -0,9% -0,5% 0,3% 1,0% -0,5% 
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För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger 
utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser man 
att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2023, 2024 och 2027. Ser man över tid överstiger 
utvecklingen av skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.   

Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Verksamhetens intäkter 107,9 109,5 112,0 114,0 119,9 125,9 131,2 135,9 

Verksamhetens kostnader -736,2 -747,2 -764,4 -778,1 -818,4 -859,5 -895,1 -927,4 

Avskrivningar och 
nedskrivningar -41,2 -41,8 -42,8 -43,5 -45,8 -48,1 -50,1 -51,9 

Verksamhetens 
nettokostnad -669,5 -679,5 -695,2 -707,6 -744,3 -781,7 -814,0 -843,4 

         

Skatteintäkter 714,4 727,7 746,2 769,0 805,1 838,2 885,0 935,9 

Generella statsbidrag och 
utjämning -22,1 -21,7 -18,1 -30,4 -30,3 -22,9 -28,2 -53,3 

Verksamhetens resultat 22,8 26,5 32,9 31,0 30,5 33,6 42,8 39,2 

         

Finansiella intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Finansiella kostnader -8,8 -8,3 -10,2 -14,0 -16,1 -15,8 -16,0 -15,5 

Resultat efter finansiella 
poster 15,4 19,7 24,2 18,5 15,9 19,3 28,3 25,2 

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

         

Årets resultat 15,4 19,7 24,2 18,5 15,9 19,3 28,3 25,2 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2020 års 

budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och 

kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer.  
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Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen     

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

Miljöbil -0,4    

GC-vägar -1,5    

Rådhuset -5,0  -3,0 -2,0 

Reservelverk -0,5    

Övrigt, GC vägar -0,8  -11,8 -12,8 

Summa -10,2 -2,0 -16,8 -16,8 

     

Nämnden för teknik, fritid och kultur     

Gator och trafik -4,5 -6,8 -6,8 -6,8 

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

Hamnar, kajer -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 

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

Park och mark -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 

Klimatåtgärder -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Tillgänglighetsanpassningar -1,0    

Infartsparkering -2,0 -2,0   

Lekplatsinsats -2,0 -2,0   

Bredband -1,0 -1,0   

Mark scoutstuga och parkering  -3,0   

VAD och väg ÅVC  -2,0   

Nytt bibliotekssystem  -0,3   

Slöjdsalar Rindö skola  -3,0   

Vaxö skola interiör ombyggnad  -3,5   

Konstgräs  -1,0   

Summa -23,5 -43,6 -25,8 -25,8 

     

Barn- och utbildningsnämnden     

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

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

     

Socialnämnden     

Digital utveckling -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
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Inventarier -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Miljöbil -0,7 -0,4 -0,4 -0,4 

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

     

Stadsbyggnadsnämnden     

Digital utveckling -0,3 -0,2   

Bil -0,4    

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

Summa -0,7 -0,3 -0,1 -0,1 

     

Summa löpande investeringar -38,0 -49,2 -46,0 -46,0 

 

Budgeten för de löpande investeringarna har uppgått till 38 mnkr under de senaste fem åren. Inför 
2021 har gränsen på de löpande investeringarna höjts till 46 mnkr. Anledningen till höjningen är att 
komma i fas med kommunens underhållsbehov av fastigheter, gator och vägar. Budgeten för 2021 
överstiger gränsen för de löpande investeringarna p.g.a. flera engångsinvesteringar. 
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Långsiktiga investeringar 

  

Särskilda boenden

SÄBO 1 -1,2 -5,0 -1,5 -70,0 -55,0 -32,4 -158,9 -160,0 -160,0

Garage SÄBO 1 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0

Skolor

Rindö skola -0,8 -5,0 -0,8

Utbyggnad Vaxö skola -4,1 -0,8 -16,0 -8,1 -24,9 -29,0 -29,0

Resarö skola -1,7 -5,0 -0,5 -1,0 -36,8 -38,3 -40,0 -40,0

Förskolor

Förskola Vaxön -0,3 -21,5 -20,3 -41,7 -42,0 -42,0

Övrigt

Trafikåtgärder Resarö Mitt -4,2 -20,0 -24,2 -24,2 -24,2

Engarn rondellen -2,0 -0,7 -2,0 -2,0 -2,0 -6,7 -6,7 -6,7

Kajen -3,1 -7,0 -6,0 -10,0 -15,0 -15,0 -18,0 -18,0 -18,0 -16,9 -116,9 -120,0 -120,0

Konstgräs -1,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -3,0 -3,0 -3,0 -6,0 -6,0 -6,0

Trafikåtgärder SÖF -7,0 -7,0 -7,0 -7,0

Bibliotek -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Ishall -15,0 -30,0 -45,0 -45,0 -45,0

Summa investeringar -28,0 -9,5 -48,0 -201,3 -126,5 -70,4 -18,0 -18,0 -16,9 -508,5

Summa exploatering 104,7 0,0 102,3 113,9 10,0 16,0 16,0 20,4 278,5

Överlikvid 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 156,0

Lån/amortering -92,7 -6,5 -71,3 69,4 107,5 40,4 -19,0 -20,0 -26,5 73,9

Summa finansiering 28,0 9,5 48,0 201,3 126,5 70,4 18,0 18,0 16,9 508,5

Lån 333,9 403,5 332,2 401,7 509,1 549,5 530,5 510,5 483,9

20272022 2023 2024 2025 2026Långsiktiga investeringar (mnkr)
Ack utfall 

2019

Budget 

2020

Prognos 

2020
2021

Projektets 

prognos

Projektets 

budget

P2020-2027 

Summa
Finansiering

Budget 

2020

Prognos 

2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

P2020-2027 

Summa
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Nämndernas verksamhet 

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och 
verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt uppdrag.  

Kommunstyrelsen 

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

Prioriteringar och utveckling mot målen 

Fortsatt fokus på service och tillgänglighet 
Ett strategiskt arbete kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande pågår. 
Värdeorden samspel, engagemang och respekt, utgör basen i Vaxholms stads värdegrund och är 
gemensam för hela Vaxholms stad. Arbetet framåt handlar om att hålla värdegrunden levande och 
få medarbetare i hela organisationen att naturligt leva den i sitt arbete – en daglig kompass för alla 
som representerar staden i samspel med vår omvärld och med varandra. 

Under 2021 kommer KCL (Kontaktcenter light) att utvecklas vidare tillsammans med stadens 
verksamheter. Det innebär att receptionen/växeln kommer att avlasta verksamheterna genom att 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

• Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och 
medarbetarskap. 

LIVSMILJÖ 

• Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika 
livsvillkor. 

• Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. 

• Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

• Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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besvara allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. 

E-tjänster för medborgarna kommer fortsätta att utvecklas kontinuerligt under 2021. Det innebär 
att invånarna har möjligheter att hantera flertalet ärenden dygnet runt, sju dagar i veckan.  

Stärkt dialog med invånare genom sociala medier 
Arbetet med Vaxholms stads facebooksida har under 2020 utvecklats och följarbasen har ökat 
betydligt. En introduktion av livesändningar på facebook har fallit väl ut och kommer fortsätta 
under 2021 som ett sätt att stärka dialogen med invånare. 

Utvecklade nätverksträffar företag och kommunen 
Näringslivsansvarig har idag en kontinuerlig kontakt med företag som är etablerade i Vaxholm eller 
som vill etablera sig i kommunen. Staden genomför också näringslivsfrukostar, seminarier och 
företagsbesök. Företagsbesöken har utvecklats under 2020 till att bli mer systematiska och 
frekventa. De utförs av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Ett näringslivsråd med 
representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivsansvarig träffas också regelbundet 
med syfte att stötta upp och ge bra service till stadens företagare. Det arbetet kommer att 
vidareutvecklas under 2021. Under året kommer också fler och nya typer av nätverksträffar och 
möten mellan företagare och kommunen att genomföras. Utgångpunkten för fortsatt arbete är 
kommunens nya näringslivsstrategi som gäller från 2021. 

Arbete mot oegentligheter och visselblåsarfunktion 
Under hösten 2020 har Vaxholms stad sett över sina styrdokument inom arbete mot korruption och 
oegentligheter. Det har resulterat i en policy mot oegentligheter med reviderade tillhörande 
riktlinjer samt en uppförandekod som riktar sig mot leverantörer. Förslaget till riktlinjer mot 
oegentligheter beskriver bland annat en ny visselblåsarfunktion för Vaxholms stad. Funktionen 
innebär att en anställd ska ha möjlighet att anmäla misstanke om oegentlighet inom kommunens 
verksamhet. En oegentlighet kan exempelvis vara en muta, vänskapskorruption, förskingring eller 
jäv. Från och med hösten 2021 blir det obligatoriskt för kommuner med över 10 000 invånare att ha 
en visselblåsarfunktion enligt ett nytt EU-direktiv. 

Förbättrade risk- och konsekvensanalyser vid upphandling 
Under 2021 kommer upphandlingsenheten att fokusera på risk- och konsekvensanalys samt 
uppföljning. Beslutsunderlag utan risk- och konsekvensanalys kan leda till att beslut fattas med 
bristande information och kunskap om långsiktiga påverkan på ekonomi och livsmiljö. Insikten om 
att uppföljning av inköp och investering är avgörande för måluppfyllnad leder till behov av att 
utforma metoder för uppföljning.  

Hösten ny turistsäsong med fokus natur 
En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2021 är fokus att 
fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att 
marknadsföras som kombinationen av skärgårdstad och natur.  

Stockholm Archipelago, där Vaxholm är en av åtta deltagande kommuner, arbetar aktivt med 
hösten som en ny besökssäsong. Detta bland annat genom att skapa resepaket i Stockholms 
skärgård och fokusera mer på den svenska marknaden.  

Hållbarhetsstrategi 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är fokus inför 2021 
att besluta om och påbörja implementering av stadens hållbarhetsstrategi. Strategin grundar sig på 
bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och folkhälsomål samt stadens och 
medborgarnas lokala fokus och prioriteringar.  
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Arbete för goda levnadsvillkor 
Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2021 inom social hållbarhet är arbete för jämställdhet och 
en jämställd offentlig service, erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk 
hälsa och fortsätta arbeta drogförebyggande. Även fortsatt nära samverkan med Polisen för att 
bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är högt prioriterat. 

Ett påbörjat arbete kring medborgardialoger och inflytande fortskrider och ett intensifierat arbete 
med att öka samverkan och samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt regionen med fokus på barn man oroar sig för, fortskrider inom ramen för 
det nationella arbetet Uppdrag psykisk hälsa. 

Ansökan till Modellkommuner för jämställdhetsintegrering 
Vaxholms stad har ansökt till SKR om deltagande i Modellkommuner, som är ett koncept för 
ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter som pågår under drygt ett års tid med fokus på 
jämställdhetsintegrering. 

Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med ett förväntat resultat på 
bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning samt ett nytt 
eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet med fokus på jämställdhet.  

Minska utsläpp av växthusgaser 
En av regionens och Vaxholms stads stora utmaningar är att minska utsläppen av växthusgaser. En 
omställning av transportsektorn till fossilfria transporter handlar både om en övergång till renare 
fordon, gång och cykel, att underlätta för kollektivresande men också att minska transportbehovet. 
Genom att ställa miljökrav vid inköp och upphandling kan även utsläpp från varutransporter och 
entreprenadfordon minska.  

Minska avfallsmängderna 
Arbetet med att minska avfallsmängderna från kommunens verksamheter, öka återvinning och 
återbruk inom ramen för målen i den nya avfallsplanen ska påbörjas och tydliggöras. Fortsatt 
förebyggande arbete med minskad nedskräpning ska lyftas upp med informationsåtgärder och 
kampanjer. 

Solceller på kommunens fastigheter 
Ett övergripande arbete med energifrågor i enlighet med mål och åtgärder i energiplanen ska 
initieras och fördelas i organisationen. Utbyggnad av lokal energiproduktion med solceller på 
kommunens fastigheter ska genomföras. 

Vattenfrågor i fokus 
Inför 2021 kommer Vaxholms stad bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor. En stor del av 
Vaxholms vattenförekomster har måttlig ekologisk status vilket kommunen vill motverka bland 
annat genom tydligare riktlinjer och information om ett hållbart båtliv.  

Linfärjan 
I Mål och budget återfinns ett förslag om att kommunen inte ska stå som huvudman för drift av 
linfärjan till Kastellet fr om 2022. Linfärjan blev möjlig utifrån ett unikt samarbete mellan Statens 
Fastighetsverk, Trafikverkets Färjerederi samt Vaxholms stad. Kommunen ser ett stort värde av 
förbindelsen till Kastellet för både ökad tillgänglighet till Kastellet för att stärka besöksnäringen och 
för ökad  tillgång till verksamhetslokaler för att stärka företagsetablering i staden. Färjan invigdes 
2016. Sedan 2019 har driften genom entreprenad skötts av kommunen. Driften har finansierats via 
biljettintäkter men dessutom genom finansiering på driften med 1,5 mkr/år. Ambitionen har varit 
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att nå en nollbudget för kommunen med en succesiv nertrappning av den kommunala 
medfinansieringen. Rådande pandemi har dock för 2020 inneburit färre resande och därmed 
försämrade förutsättningar och kan inte bedömas som ett normalår. Dock ser inte 
förutsättningarna goda ut för att nå en nollbudget efter nästkommande år. Färjan kommer att gå 
också under 2021, enligt avtal. En förhoppning är därefter att någon intressent kliver fram, som 
med bättre förutsättningar ser en möjlighet att fortsätta och ta över transporten till Kastellet. 
Kastellet är en fortsatt viktig plats som både besöksmål och för verksamhetsutveckling för 
näringslivet.  
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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 
och kulturskola. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi 
köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har det 
kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier 
eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fristående 
förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

 

Prioriteringar och utveckling 

Förskolan 
Förskolan fortsätter att följa handlingsplanen för digital kompetens i förskolan (2019-2021) för att 
säkerställa en adekvat digital kompetens för alla barn i förskolan enligt styrdokumenten. En 
likvärdig förskola står i förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och 
kompetenshöjande insatser planeras. Vidare satsar förskolan på barns språkliga och kommunikativa 
utveckling genom bland annat Läslyftet. 

Grundskolan 
I grundskolan kommer all personal under året fördjupa sin kompetens att använda ändamålsenliga 
digitala verktyg i sitt uppdrag. 1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna för grundskolan att 
gälla. Rektorer och lärare kommer på olika sätt att få stöd i implementeringen av dessa.           

. 
  

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla 
barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når 
sin gymnasieexamen. 

• Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga 
förskollärare och lärare. 

LIVSMILJÖ 

• Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i 
hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. 

• Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av lärandet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Vaxholms stad är med i samordningsförbund som utbildningsförvaltningens KAA deltar i. Via 
samordningsförbundet har Mobilisering inför arbete, Mia-projektet, etablerats. Det finansieras via 
ESF-medel. Syfte med deltagandet är att få människor som av olika anledningar aldrig har arbetat, 
eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb genom Mias expertteam med 
representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Kulturskolan  
Kulturskolan ska präglas av hög kvalitet, en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet 
inom flera konstuttryck. Under 2021 blir bild och form en permanent verksamhet. Dansa utan krav 
som är en satsning för tjejer på högstadiet fortsätter 2020/2021. Syftet är att få fler i rörelse utan 
krav och prestationer för ett bättre mående.  

Hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer 
Alla verksamheter behöver utveckla sina kunskaper i hur vi bättre kan integrera barnkonventionen 
och diskrimineringslagen i praktiken utifrån befintliga kunskaper i skollagen och läroplanerna. 
Skolorna kommer bland annat att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet, 
studiero och delaktighet.    

Utvecklad samverkan mellan elevhälsan och skol- och familjestödet 
Under året kommer enheten för samverkan och stöd att implementera en arbetsprocess för bättre 
samverkan mellan elevhälsan och skol- och familjestödet. Vidare kommer enheten att 
implementera en arbetsprocess för Samverkansteamet som ska kunna ge stöd åt skolorna i 
hantering av problematisk skolfrånvaro. Strukturen för Samverkansteam mot yngre åldrar kommer 
också att utvecklas. 

Hållbarhetsarbete inom måltidsverksamheten 
Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) är en naturlig del av 
utbildningsverksamheten. Ett medvetet arbete inom måltidsverksamheten bidrar till minskad 
klimatpåverkan i allt ifrån inköp till servering och matsvinn. Det bidrar till goda matvanor och att 
barn och unga får en ökad kunskap om hur val av livsmedel har betydelse för resurs- och 
klimatpåverkan.  

Lokalförsörjning  
Den strategiska lokalförsörjningsplanen för förskolan är reviderad och revidering av grundskolans 
plan är pågående. Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda 
och vi får indikationer på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs 
för att säkerställa platser för stadens barn och elever. 

Om- och tillbyggnad Vaxö- och Resarö skola 
I Vaxö skola har matsalen utökats med 20 platser och tre små rum är omgjorda till ett klassrum för 
att skapa bättre undervisningslokaler i huvudbyggnaden. Vidare är taket omlagt. Förvaltningen 
inväntar förhandsbesked om bygglov för Vaxö skolas annex. Kostnaden för annexet kommer att 
beräknas av en extern kalkylator för att sedan presenteras i kommunstyrelsen för beslut om 
genomförande. I väntan på byggnation av det nya annexet kommer befintlig skolbyggnad anpassas 
för effektivare lokalnyttjande och anpassad lärmiljö.  

För Resarö skola pågår omläggning tak etapp 1 samt återställande av mottagningskök. 
Förvaltningen arbetar fram underlag för utbyggnad av matsal och kök i ny byggnad. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 

Prioriteringar och utveckling 

Omförhandla och upphandla avtal 
Förvaltningen arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa hög 
kvalitet med kostnadseffektiva avtal. Upphandlingar som bland annat kommer att genomföras 2021 
är driftupphandling av fastighetsskötsel och lokalvård. Förvaltningen arbetar under hösten med att 
ta fram nytt avtal för campingen som skall börja gälla i början av 2021 och som syftar till att få en 
mer attraktiv verksamhet med fler besökare. 

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden. 
Skogsskötseln ska utvecklas genom nya riktlinjer som tagits fram och som ska implementeras. 

Gata/trafik - mark/park 
Skötseln av gator och vägar är viktig för bland annat framkomlighet och trafiksäkerhet. Under 2020 
har bland annat ett nytt sätt att laga skador använts som gett positiv effekt. Skötseln av gator och 
vägar, parker, lekplatser mm sker genom ramavtalade entreprenörer. Genom kontinuerlig dialog 
med entreprenörerna säkerställs att arbetet görs på bästa möjliga sätt. Förvaltningen arbetar även 
systematiskt med att förbättra skicket på kommunens gator och vägar på annat sätt, till exempel 
genom kontroll av schaktningsarbeten och genom att bjuda in till samordningsmöten med de som 
drar ledningar i kommunens gator och vägar. 

Internhyresmodell 
Fastighetsenheten har fått i uppdrag av nämnden att ta fram en ny internhyresmodell för 
socialförvaltningen. Målsättningen är att få den nya modellen beslutad i kommunstyrelsen i februari 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

LIVSMILJÖ 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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2021. Enheten arbetar även vidare med att utveckla och förbättra internhyresmodellen för 
utbildningsförvaltningens bestånd. 

Avveckling av tillfälliga lokaler 
Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och 
Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Kultur 
Arbetet med allmänkulturen syftar till att skapa och underlätta för goda kulturupplevelser i 
Vaxholm för alla åldrar och inom olika kulturyttringar. Det görs genom nära samarbete med 
kulturföreningar, utdelande av kulturbidrag och kulturstipendier, genom olika kulturevenemang 
med höjdpunkten Kulturnatten som nästa år genomförs för 10:e året.  

Ansvaret för allmänkulturen flyttas från 2021 över till den nya enheten bibliotek och kultur för att 
minska sårbarheten och ge samarbetsvinster. 

Fritid 
Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret. För närvarande samlas önskemål in från 
allmänheten och en kontakt har tagits med Vaxö skolas elevråd. För övrigt kommer fokus under 
kommande år att ligga på att vidmakthålla befintliga fritidsanläggningar. På Resarö planeras för att 
fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att förändra den till en konstgräsplan. 

Nytt bibliotekssystem och satsning på ökad tillgänglighet  
Biblioteket har under det senaste året genomfört mycket utvecklingsarbete, vilket har kunnat 
genomföras genom bland annat bidrag från Statens kulturråd. 

Ett nytt bibliotekssystem från 2021 kommer att ge nya möjligheter för aktuell information och ge 
förbättrad service till låntagarna. För närvarande "chippas" alla böcker så att bibliotekets böcker 
kan ingå i den nationella bibliotekskatalogen, till gagn för låntagare i hela Sverige. 

Biblioteket fyller en viktig funktion som folkbibliotek, men är också en viktig samlingspunkt för 
grupper i samhället och för olika typer av möten. För att stärka tillgängligheten och för att ge 
utökade möjligheter för kultur, bokcirklar, författarbesök, föreläsningar och andra sorters möten, 
förutom ordinarie folkbiblioteksuppdrag, görs därför under 2021 en större satsning på nya 
bibliotekslokaler. Målbilden är att Vaxholms stads bibliotek blir en naturlig mötesplats i samhället.   

Bredband 
Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. När 
projektet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställt har Vaxholms stad fiberledningar till 
sina verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens 
verksamheter är en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 

Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020/2021 för sitt interna fibernät 
mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådighet men som 
också genererar ett framtida driftbehov. 

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten 
men följer marknadens utbyggnad av bredband till våra invånare. Utbyggnaden av fibernätet i 
Vaxholm drivs av både föreningar och företag. Flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. 
Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen planerar för att underlätta för 
marknaden för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt.  
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Energibesparande åtgärder 
Enheten arbetar tillsammans med hållbarhetsenheten för att ta fram en ny energiplan. 
Energibesparande åtgärder prioriteras i första hand ur ett direktavkastningsperspektiv. Behovet av 
nyinvestering i utrustning inom styr- och reglerteknik ses över på fyra års sikt, i syfte att optimera 
driften av energikrävande anläggningar. Fokus är att som minimum säkerställa efterlevnad av de 
förändrade kraven inom området som skall vara implementerade 1 januari 2025 enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 3 kap 15§. 
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Socialnämnden 

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

 
Prioriteringar och utveckling 

Välfärdsteknik och automatisering 
Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka 
brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Arbetet med förberedelser för 
automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och processer som kan 
automatiseras för att minska administration samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På 
sikt räknar SKR med en besparing på två tredjedelar när en analog process digitaliseras och 
automatiseras, vilket behövs för att klara av de kommande befolkningsutmaningarna. 

Mobil dokumentation 
Mobil dokumentation behöver utökas för att även inkludera boendestöd och eventuellt Vaxholms 
äldreboende. Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt få 
aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna dokumentera 
tillsammans med individen via surfplatta. Även journalhantering gällande HSL behöver uppdateras 
till ett modernare verksamhetssystem, vilket nästan all annan ärendehantering inom 
socialförvaltningen redan har gjort. 

Vaxholms särskilda boende 
Vaxholms särskilda boende har sedan 1 november 2018 drivits i egen regi. Utmaningar och 
förbättringsområden har identifierats sedan övertagandet. Kostnaderna för driften har trots 
tillskjutna medel blivit högre än budget under 2020.  Analysen av underskottet visar att eftersom 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

• Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

• Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

LIVSMILJÖ 

• God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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boendet inte har full beläggningsgrad ligger inte platspriset i nivå med befintlig kostnad. Svårigheter 
finns att hitta synergieffekter med andra verksamheter eftersom Vaxholm inte har fler boenden. 

Upphandling av särskilt boende är påbörjad och planeras under hösten 2020. Drift med ny 
entreprenör beräknas starta under 2021. 

Projektet att bygga ett nytt särskilt boende pågår. Arbetet fortsätter och intensifieras under 2021. 

Bostäder till nyanlända 
Mottagandet av nyanlända kommer att minska något 2021 jämfört med 2020. Enligt Migrations-
verkets förslag till Länsstyrelsen kommer cirka 22 personer anvisas till kommunen under 2021 
inklusive kvotflyktingar. Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflyttning efter två år 
kommer Vaxholms stad att kunna lösa boendefrågan för mottagandet 2021. Förvaltningen kan dock 
se ett begynnande problem med bostadslösningar. Bostadsfrågan för de som faller ur etableringen 
och de som tillkommer enligt anvisning kommer därför att bli en viktig fråga under 2021. 

Barnkonventionen  
Barnkonventionen har implementerats i svensk lagstiftning. Arbetet med att införliva den nya 
lagstiftningen i processer och interna dokument pågår och kommer att vara av stor vikt även under 
kommande verksamhetsår. 

Alternativ till våld (ATV) 
Genom samarbete med Alternativ till våld (ATV) som är ett behandlings- och kompetenscenter som 
arbetar med våld i nära relationer kan kommunen erbjuda stöd och behandling till den som blir 
utsatt för våld eller den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Under 2021 kommer 
myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld (ATV), och 
genomföra utbildning för personal kring samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer.  

Vaxholm del av Samordningsförbundet Roslagen 
Vaxholms stad är en del av Samordningsförbundet Roslagen sedan 2019. Syftet med förbundet är 
att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan 
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget. Insatserna ska avse individer 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå en ökad förmåga 
av försörjning och livskvalitet. Myndigheten tillför samordningsförbundet resurser motsvarande 
12,5 procent av en heltidstjänst under kommande verksamhetsår. 

Jobbcoach viktigt uppdrag på osäker arbetsmarknad 
Myndigheten har permanentat jobbcoachen då verksamheten har givit mycket goda resultat. Den 
pågående pandemin kommer dock göra det betydligt svårare för jobbcoachen under 2021. 
Osäkerheten på arbetsmarknaden kommer innebära att planerade introduktionsjobb och andra 
typer av anställning/sysselsättning avbryts eller skjuts på framtiden. Detta kan komma att 
återspeglas i en ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen bedömer dock att 
stadens ökning kommer att vara lägre jämfört med flertalet andra jämförbara kommuner. 

Samarbete med utbildningsförvaltningen 
Myndigheten har initierat ett samarbete i projektform med utbildningsförvaltningens enhet för 
samverkan och stöd. Syftet med projektet är att hitta och utveckla nya samarbetsytor, skapa 
gemensamma insatser och stödja verksamheter samt barn och unga med olika svårigheter. 
Ambitionen är första året att tydliggöra förutsättningarna för fortsatt samverkan med fokus på vad 
utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen kan bidra med avseende barns psykiska 
hälsa samt skolnärvaro. 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen och fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

 
Prioriteringar och utveckling 

Handlingsplan utformas 
Under 2020 gjordes en genomlysning av bygglov- och GIS-enheten mot bakgrunden av att 
verksamheten under senare år har uppvisat utmaningar av olika slag. Syftet med genomlysningen 
var att ta fram underlag och därefter genom en handlingsplan ta fram åtgärder för att skapa en 
välmående och effektiv organisation. Genomlysningen färdigställdes 2020 och arbetet med att 
utforma en handlingsplan har påbörjats och kommer att slutföras under 2021. 

Krav på fullständig ansökan inom åtta veckor 
Bygglovsenheten har infört att i de fall sökanden inte klarar att få sin ansökan fullständig inom åtta 
veckor, får den sökande återkomma med en ny ansökan när ansökningsunderlaget är komplett. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL), kan en ofullständig ansökan avvisas efter fyra veckor, men det 
upplevs av sökanden som svårt att efterleva. Det resulterar ofta istället i betydligt längre tid för att 
inkomma med allt som krävs för att få en fullständig ansökan. Kravet på att ansökan måste vara 
fullständig inom åtta veckor har med framgång tillämpats av andra kommuner och även uppfattats 
av sökande som positivt, då det blir tydligare vad som krävs. 

Nya beslutsmallar för ökad rättssäkerhet  
Bygglovsenheten räknar med att under hösten 2020 kunna implementera SKR:s nya beslutsmallar 
för byggdelen i PBL, vilket förväntas förenkla beslutsfattandet och öka rättssäkerheten i besluten. 

Full digital handläggningsprocess är målet 
Målet för bygglovsenhetens verksamhet är att ha en fullt digital handläggningsprocess från ansökan 
till arkivering av ärenden, och att arkivet blir öppet för allmänheten att söka information.  

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
tillgänglighet, bemötande och service. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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En digital slutarkivering kräver ett e-arkiv, vilket är en fråga för hela kommunförvaltningen. Under 
2021 kommer förutsättningarna för införande och genomförande inklusive ekonomi att utredas för 
stadsbyggnadsförvaltningen och i första hand med bygglovs- och GIS-enheten som pilotverksamhet. 
Målsättningen är att starta upp ett e-arkiv för bygglovsarkivet under 2022. 

Digitaliserade detaljplaner  
Digitaliserade detaljplaner kommer att bli ett krav för nya detaljplaner från 1 juli 2021. Troligen 
kommer det även krav längre fram på digitalisering av äldre analoga detaljplaner, vilket är en 
förutsättning för att i framtiden kunna automatisera vissa delar av bygglovshandläggningen. I 
dagsläget har tre av kommunens detaljplaner digitaliserats. Inom GIS-området pågår ett 
utvecklingsarbete med att ta fram ett förslag kopplat till just digitaliserade detaljplaner. Förslaget 
som tagits fram förenklar förståelsen om vilka planbestämmelser som gäller för en specifik fastighet 
och ökar möjligheten att sprida information om detaljplanebestämmelserna.  

Nytt system förenklar skapandet av kartprodukter 
MBK-systemet (Mätning/Beräkning/Kartering) TopoDirekt som upphandlades under slutet av förra 
året har börjat användas. Systemet förenklar skapandet av kartprodukter och underlättar 
informationsutbyte med framförallt Lantmäteriet.  

Bytet till TopoDirekt har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta inom 
kort finns bland kommunens karttjänster. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan är att 
kunna erbjuda en något billigare kartprodukt som kan användas vid till exempel tillbyggnader 
och/eller uppförande av komplementbyggnader, inom framför allt planlagt område. 

 



Verksamhet Pris 2020 Förändring Pris 2021

Förskola 1-2 -141 006 0,40% -141 570

Förskola 3-5 -127 862 0,40% -128 373

Ped omsorg 1-2 -115 994 0,40% -116 458

Ped omsorg 3-5 -103 700 0,40% -104 115

F-klass -73 483 -4,00% -70 544

1 till 5 -73 483 4,40% -76 716

6 till 9 -88 813 0,40% -89 169

Särskola 1-5 0,00% -280 430

Särskola 6-9 0,00% -302 473

Fritids -39 162 0,40% -39 318

Klubb -14 578 10,00% -16 036

Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2021
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän 
handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för 
digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för 
kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 
sammanställning och bifogande av filer 
till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 
Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 
Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 
till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 

Överföring av fotografisk bild till 
DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
 



 

 

 

1.2 Taxa för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen 
 
Typ av resa Pris 
Barn till och med 12 år 0 kr 
Ungdom och vuxen 50 kr 
Pensionär 30 kr 
Säsongskort 1500 kr 
Månadskort 350 kr 
Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 
Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       
Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 
Varuvagn 100 kr 
Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 

Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 

Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt 
fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs 
kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen 
redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. 

 
Avgifter 
 

Klass Komplexitet Avgift 
1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken 
klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket 
komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande 



 

 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt 
omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea 
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen 
till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och 
löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, 
central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Barn- och utbildningsnämnden 

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan 
gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att staten fastställer ett tak 
för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas 
av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med 
januari nästkommande år. 

Allmän förskola  

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som 
endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent 
från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. 

Taxekategori Avgift per månad 
Förvärvsarbete/studier/asylsökande   
Barn upp till 3 år  

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka inkl. lov  
eller 25 tim/vecka exkl. lov  
Barn upp till 3 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Föräldraledig/arbetssökande  
25 tim/vecka exkl. lov  
Barn 3 – 5 år  

Enligt index  
 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 
Barn 3 – 5 år 

340 kr/vecka 

Antal placeringar Avgift per månad 
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 



 

 

Placering 4 och följande Ingen avgift 
 
Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

Antal platser Avgift per månad 
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 4 och följande Ingen avgift 

 

Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.4 Kulturskolan 
Aktivitet Avgift per termin 
Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
 

1 430 kr  
2 145 kr   
600 kr 
800 kr 

 
Instrumenthyra                                           
 

  400 kr 

Drama (lektion 60 min) 
Drama (lektion 90 min) 
Konst (lektion 60 min) 
Konst (lektion 90 min) 

1 000 kr 
1 500 kr 
1 000 kr 
1 500 kr 

 

Avgift vid uppträdande  

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 

 
 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 



 

 

3.5 Studiebesök 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika 
 

Aktivitet Avgift 

Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 

Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 

4.1 Parkering 
 
Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 

Inklusive moms 

Zon 
kod 

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa 
 
 

1595 2 timmar: 
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 
- Rådhusgatan 
- Repslagaregatan 
- Rådhustorget 
- Torggatan, östra delen 
- Söderhamnsplan, parkeringsyta 
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1596 4 timmar: 
- Kapellgatan 
- Fiskaregatan 
- Cronhamnsplan 
- Strandgatan, norra delen 
- Lägergatan 
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 

1599 2 timmar: 
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell 

Året runt: 
 

30 kr/tim 8–18 vardagar och 
8–15 helger 

 
1597 5 dygn: 

- Roddaregatan östra delen 
- Hamngatan 52, vid Storstugan 

Året runt: 
 

30 kr/tim 
 500 kr för en dygnsbiljett 

 
 

1606      Höst, vinter, vår (kväll och helg) 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 

1/9 - 30/4 
             Avgiftsfritt  
   Parkeringsförbud tisdagar  

00–08  
 
 

1606 Sommar, 5 dygn 
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde 
 
 

 

1/5 – 31/8  
20 kr/tim 

300 kr för en dygnsbiljett 
 



 

 

1598 30 dygn: 
- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 
 

100 kr/dygn de första 10 
dygnen, 

därefter avgiftsfritt 
 
 
Drivmedelsladdning eltaxa 

Zon 
kod 

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön  

Taxa 
 
 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 
- Västerhamnsplan 
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 
 

25 kr/timme 
 
 

 

Boendeparkeringstillstånd 

Inklusive moms 

Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller är skriven på en 
fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.  
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars begränsning eller 
med längre tillåten tid. 
 
Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.  
 

Helår 2500 kr  
1 maj – 31 augusti  450 kr per månad 
1 september – 30 april  150 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 

 
Nyttoparkeringstillstånd 

Inklusive moms 

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, 
samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har 
serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller 
socialvårdande verksamhet.  
 
Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där 
verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi 
 
Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan 
erläggas. 
 
Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom 
medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar. 



 

 

 
 

Helår                 4000 kr 
1 maj – 31 augusti                 700 kr/månad 
1 september – 30 april 200 kr/månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 
 
Felparkering 

Exklusive moms 

Felparkering, grov förseelse 900 kr  
Felparkering 700 kr  

 

4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt 

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Rådhuset mötesrum Taxa 1 Taxa 2 
 

Sessionssalen, 28 sittplatser 400 kr/timme 180 kr/timme 
Nämndrummet, 12 sittplatser 180 kr/timme 100 kr/timme 
Västra gavelrummet, 14 sittplatser 180 kr/timme 100 kr/timme 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
I hyran ingår: Projektor, Wi-Fi 

Rådhuset  
utställningslokaler 
 

Storlek Dygnsavgift 
 

Veckoavgift 
 

Alla rum 65 m² 850 kr 4400 kr 
Rum A  25 m² 370 kr 1700 kr 
Rum B 13 m² 200 kr 880 kr 
Rum C 27 m² 400 kr 1850 kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

 500 kr 500 kr 

 

Matsalen i Kronängsskolan 
300 personer 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 460 kr/h 280 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt 

360 kr/h 360 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och 
söndagar, obligatoriskt 

600 kr/h 600 kr/h 



 

 

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 
- Lokalvärd är obligatorisk  
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

 

Aulan i Kronängsskolan 
330 sittplatser 

Taxa 1  Taxa 2  

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1300 kr/h 580 kr/h 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt 

360 kr/h 360 kr/h 

Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, 
obligatoriskt 

600 kr/h 600 kr/h 

Städavgift, obligatorisk engångskostnad 800 kr  
 

800 kr  
 

Administrationsavgift, debiteras som en 
engångskostnad vid varje bokning 

500 kr 500 kr 

 

- Lokalvärd är obligatorisk  
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt 
självkostnadsprincip. 

4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.  

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar, 
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Grund plats 1380 kr 
Normal plats 1964 kr 
Fullgod plats 2865 kr 
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser  3829 kr 

 
Kajplatser i handelshamnar Taxa 
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 
Fartyg som även disponerar el-plats 

3225 kr per månad 
4058 kr per månad 

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och  
som upptar mer än 4 meter i bredd 

6450 kr per månad 

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg  
lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista,  
loggbok, eller liknande ”studsavgift”. 

55 kr per tillägg 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 287 kr per natt 
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 500 kr per natt eller dag 

990 kr per dygn 
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 990 kr per natt eller dag 

1720 kr per dygn 
 
Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt 
Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 



 

 

 

Drivmedelsanläggningar 

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal. 

Gästhamnar 

Tillfällig angöring 

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis 
angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms 

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.  

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Torghandel Taxa 1 Taxa 2 
Per plats och dag 475 kr 0 kr 
Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr 
Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart 

 
Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter. 

Försäljningskiosker och foodtrucks 

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut.  

Disponerad yta Taxa 
Per upplåtelse 1200 kr 
Per m2 och månad  200 kr 

 

Uteserveringar 

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan 
befintlig verksamhet. 

Disponerad yta Taxa 
Per m2 och månad 200 kr 

 

Skyltvaror utanför butik 

Disponerad yta Taxa 
Per löpmeter och månad 110 kr 



 

 

 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader med mera 

Disponerad yta Taxa 
Per upplåtelse 1200 kr 
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark 

240 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 200 kr  

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 

Taxa 1 

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.  

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Taxa 3 

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin. 

Gymnastiksalar och 
Sporthallar 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Taxa 3 
Terminspris 

Sporthallen, Campus 340 kr 120 kr 4 000 kr 
Bollhallen, Campus 340 kr 120 kr 4 000 kr 
Vaxö gymnastiksal 210 kr 80 kr 2 700 kr 
Resarö gymnastiksal 210 kr 80 kr 2 700 kr 
Rindö sporthall 230 kr 100 kr 3 100 kr 
Rindö spegelsal 210 kr 80 kr 2 700 kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Spegelsalen 240 kr 100 kr 
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
Föreningens tvättstuga - 20 kr 

 

Ishall 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr 
 

Fotbollsplan Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr 
Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr 

 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning 
regleras genom avtal. 



 

 

4.6 Stadsbiblioteket 
Momsfritt om inte annat anges. 

Förseningsavgifter 

Per medium och påbörjad vecka 10 kr 
Korttidslån 5 kr per dag 
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 
Förkomna medier 

Barnmedier 150 kr per styck 
Vuxenmedier 250 kr per styck 

 
För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris. 

Kopior 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 
A4 färg, per sida 5 kr 
A3 svart/vit, per sida 4 kr 
A3 färg, per sida 10 kr 

 
För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 

Fax 

 
Inrikes, första sidan 10 kr 
Inrikes, övriga per sida 2 kr 
Utrikes, första sidan 20 kr 
Utrikes, övriga per sida 2 kr 

 
Övriga avgifter 

Fjärrlån 10 kr 
Nytt bibliotekskort 10 kr 

 

4.7 Övrigt 
Lotteritillstånd 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 
< 1 000 kr 50 kr 
1 001 – 5 000 kr 100 kr 
5 001 – 15 000 kr 200 kr 
> 15 001 kr 500 kr 

 
Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

 

 



 

 

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalas) 
Schakt Taxa 
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr 
Första veckan öppen schakt - 
Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr 
Försening utan förlängning 3 000 kr 
Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr 

  
TA-plan Taxa 
Ansökan om TA-plan 1 200 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 3 000 kr 

 
Vite schakt Taxa 
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka 

 
Vite TA-plan Taxa 
Godkänd TA-plan saknas 5 000 kr / tillfälle 
Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn 
Enkel avstängning saknas 500 kr / meter per dygn 
Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn 
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och tillfälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Socialnämnden 

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer 
prisbasbeloppet på 47 600 kr för 2021. 

Minimibeloppet 

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) 
och boendekostnad.  

Minibelopp för 2021 Belopp per månad 
Minimibelopp för ensamstående. 5 373 
Minimibelopp per person för makar  
och sammanboende. 

4 540 
 

Minimibelopp yngre med familjebildning, 
efter individuell prövning. 

+ 10% 

 

Högsta avgift 

Från och med den 1 januari 2021 är den högsta avgiften 2 139 kr per månad. 

5.1 Äldreomsorgen 
Hemtjänst 

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning 
av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp. 

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad per 
enskild insats, kr 

1 serviceinsats per månad 428  
2 serviceinsatser per månad 856 
3 serviceinsatser per månad 1 283  
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1 069  
Omsorg över 7 gånger per vecka 1 604  
Installationsavgift larm: Ingår i maxtaxa. 428 
Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2 000 

 

Särskilt boende 

 Avgift per månad, kr 
Heldygnsomsorg per månad 2 139 
Måltider, abonnemang 4 250 
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa 2 250 

 
I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hyreskostnad 
för regleras separat. 

 

 



 

 

Tillfälligt boende 

 Avgift per dygn, kr 
Omvårdnadsavgift  70  
Måltider /tillredning  66 
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa 74  

 

Övriga insatser 

 Avgift per månad/gång 
Matlådor (30 kr är råvaror/ ingår ej i 
maxtaxa)  

65 kr per matlåda 

Dagverksamhet mat Frukost: 15 kr 
Huvudmål: 30 

Fika:8 kr 
Dagverksamhet: Omsorgsdel 43 kr per dag 
Trygghetstelefon 214 kr per inledd månad 
Turbundna resor 43 kr per dag, högst 620 kr per månad. 

 

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Matkostnader 
 

Vistelseform Avgift/ månad/gång 
Korttidsvistelse, barn och ungdom 
under 18 år. 

50 kr per dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn 
Fritidsvistelse för barn och ungdom  
över 12 år. 

7 kr per dag,  
140 kr per månad 

LSS-boende för barn under 18 år, 
i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 

 

5.3 Familjerådgivning 
Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 

 

5.4 HVB hem för vård och boende 
Egenavgiften för vård och behandling 
avser endast vuxna missbrukare. (HVB)  

80 kr/dygn 
 

HVB, vuxna (SoL, LVM) 
Stöd och omvårdnadsboende. 

200 kr Per dygn 
 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Stadsbyggnadsnämnden 

6.1 Bestämmelser  

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), MB. 
 
Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när 

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller 
skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för 

1. Lägeskontroll, 
2. Utstakning, 
3. Gränsutvisning, 
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial 
5. Andra tids- eller kostandskrävande åtgärder. 

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser. 



 

 

 
 
Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

 
Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan. 
 
Avgiftsbestämning taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden besluta 
detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, 
beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning 
som grund. 

 
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts. 
 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där 
åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %. 
 
Planavgift 
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten 
avvikelse. 

 
Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid 
beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF) 

 
Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt taxa 
antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64. 

 
Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats i strid med gällande plan enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL, 
eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade 
bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 

 
Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §. 

 
Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett avtal 
som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i ett 
exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. 

 
Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal 
tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet. 

 
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24. 



 

 

 
 
Areabestämning 
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används 
mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt avrundningsreglerna i svensk 
standard SS 01 41 41. 

 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders totala BTA och 
OPA. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Timdebitering tas ut 
per påbörjad timme, dock med minste två timmar. 
 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 och 1155 
kronor för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor. 
 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell 
 
Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift 
grundad på tidsersättning. 
 
Höjning eller sänkning av avgift 
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för 
visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne tillställts 
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Betalning ska ske 
till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av faktura ska ske även vid överklagande av det 
beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
Avgift får även tas ut i förskott. 
 
Vad som ingår I avgiften 
I avgiften ingår alla moment för hanteringen av ärendet, från ansökan till avslut av ärende och upprättande av 
arkivhandlingar. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett slutsamråd. 
Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra, liksom till exempel beslut om 
byte av kvalitetsansvarig (KA) och andra extra åtgärder under byggskedet. Avgiften i ett ärende tas ut i samband 
med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för genomförandeskedet i ett bygglovssärende ut i 
förskott. Bygglovsavgiften är ca 50% av den totala avgiften men varierar beroende på ärendetyp och räknas fram 
med hjälp av de tidsuppskattningar för de olika ärendetyperna som utgör en bilaga till taxan. 

 
Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall 
det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked debiteras dessa enligt tabell. 



 

 

 

I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, ett 
slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut i ett anmälansärende. 

 
Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär 
Avgiften för tidsbegrändase bygglov och bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent lov, 
förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet, och att ansökan om förlängning görs 
innan det gällande lovet upphört att gälla. 

 
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för ett 
helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut 
och debiteras enligt taxan för den åtgärd som ändras. 

 
Icke utnyttjade bygglov och startbesked 
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen begär detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till avslut av ärende och upprättande av 
arkivhandlingar som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del 
av någon avgift återbetalas om startbesked getts. 
 
Övergångsbestämmelser 

Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 50% 
av lovavgiften enligt denna taxa. 
 
I ärenden där startbesked eller lov och starbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras 
slutbesked med en avgift om 10% av lovavgiften enligt denna taxa, dock för minst en timme. 

 
Ändring av taxan 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska utgå 
per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 

 
Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Upplysning om överklagande 
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 kap. 
2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in skrivelsen 
till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del 
av beslutet. 

 
Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. 
 



 

 
 
 
Taxans ikraftträdande 

 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. 
För ärenden inkommna innan 2021-01-01, tillämpas 2020 års taxa. 
 
Innehåll bilaga 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus 

eller komplementbyggnader, per byggnad 
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan  
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  
B 11 Förhandsbesked 
B 12 Villkorsbesked 
B 13 Ingripandebesked 
B 14 Extra åtgärder i byggskedet 
B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  
B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 
B 17 Avslag 
B 18 Avskrivning 
B 19 Avvisning 
S 20 Strandskyddsdispens 
K 21 Primär- och nybyggnadskarta 
K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 
K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer)  
P 24 Planavgift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, och 
komplement till byggnader i tabell B 2 

Ärendetyp Avgift 
B 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller 

fritidshus (BTA+OPA) 
Planenligt 37 050 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 43 550 kr 

B 1.3 Utanför planlagt område 47 450 kr 

B 1.4 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 17 550 kr 

B 1.5 Liten avvikelse 21 775 kr 

B 1.6 Utanför planlagt område 20 150 kr 

B 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 10 400 kr 

B 1.8 Liten avvikelse 14 625 kr 

B 1.9 Utanför planlagt område 13 000 kr 

B 1.10 Tillbyggnad med tekniskt samråd (BTA+OPA) Planenligt 19 175 kr 

B 1.11 Liten avvikelse 23 400 kr 

B 1.12 Utanför planlagt område 21 775 kr 

B 1.13 Tillbyggnad utan tekniskt samråd. (BTA+OPA) Planenligt 12 025 kr 

B 1.14 Liten avvikelse 16 250 kr 

B 1.15 Utanför planlagt område 14 625 kr 

B 1.16 Utvändig ändring, per åtgärd/styck Planenligt 5 525 kr 

B 1.17 Liten avvikelse 8 125 kr 

B 1.18 Per styck utöver första åtgärden 975 kr 

B 1.19 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 250 kr 

B 1.20 All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus Timdebitering 

B 1.21 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 - B 1.3 

50 % av hela avgiften 

B 1.22 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 
per styck * 

25 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

 

* gäller endast B 1.1 - B 1.22 



 

 

B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller 
komplementbyggnader, per byggnad 
För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex. 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 
Planenligt 33 800 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 40 950 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 43 550 kr 

B 2.4 Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 150 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 27 300 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 29 900 kr 

B 2.7 Ny- och tillbyggnad 101-250 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 40 300 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 43 550 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 51 350 kr 

B 2.10 Ny- och tillbyggnad 251-500 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 46 800 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 56 550 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 60 450 kr 

B 2.13 Ny- och tillbyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 65 325 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 73 450 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 78 650 kr 

B 2.16 Ny- och tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 83 850 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 89 375 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 90 675 kr 

B 2.19 Ny- och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje 
tillkommande 4000-intervall kvm (BTA+OPA) där 
utöver, med tekniskt samråd 

Planenligt 79 300 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 83 850 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 85 150 kr 

B 2.22 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd 

Planenligt 11 375 kr 
B 2.23 Liten avvikelse 15 600 kr 

B 2.24 Per styck utöver första åtgärden 1 300 kr 

B 2.25 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 5 850 kr 

B 2.26 Ändrad använding Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 
B 2.27 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.28 All övrig ändring Timdebitering 



 

 

B 3  Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och 
fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 5 850 kr 

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan 10 725 kr 

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 4 550 kr 

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck 

1 625 kr 

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

1 625 kr 

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

2 925 kr 

 
 

B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering 

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 

B 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av åtrvinnings- och /eller 
källsorteringsstation 

Timdebitering 

B 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av av sop- och/eller 
källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st kärl i prupp 

Timdebitering 



 

 

B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank 
Planenligt 7 800 kr 

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr 

B 5.3 Utanför planlagt område 13 325 kr 

B 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 
Obs! Se även B 5.7 och 5.8 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr 

B 5.7 Reduktion av avgift för B 5.4-5.6 1-10 p-platser 50% av taxa 

B 5.8 11-40 p-platser 75% av taxa 

B 5.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.11 Utanför planlagt område 13 650 kr 

 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift 

 
 

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

Ärendetyp Avgift 
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av 

upp till två handlingar 
2 275 kr 

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, 
från handling 3, per styck 

975 kr 

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell för hela avgiften 

 Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress Enligt annonskostnad 



 

 

B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr 

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr 

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

5 200 kr 

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr 

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr 

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr 

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr 

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr 

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter 

7 150 kr 

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering 

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

8 775 kr 

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

10 725 kr 

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna) 

6 500 kr 

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

7 800 kr 

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

6 825 kr 

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

9 750 kr 

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 
åtgärden, per styck 

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr 

B 8.20 Neka startbesked Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 3timmar 



 

 

B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr 
B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr 

 
B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr 
B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr 

 
B 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 19 175 kr 

B 11.2 Utanför planlagt område 26 975 kr 

 
B 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 
B 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
B 14 Extra åtgärder i byggskedet 

Ärendetyp Avgift 
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck 
3 250 kr 

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet 1 625 kr 

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked 1 625 kr 

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr 
 

* för ärenden enligt B 2.10 - B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 
 

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 

taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 



 

 

B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
B 17 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 

 
B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.2 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 2yimmar 

 
B 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 2timmar 

 
 
 

     S  Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 
 

S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.1  
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr 

S 20.2 Utanför tidigare beslutad tomtplats 14 300 kr 

S 20.3 
Brygga 14 300 kr 

S 20.4  
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.5 

Avskrivning, ansökan återkallad Timdebitering, dock  minst 
2 timmar och max tillämplig 
avgift för dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.6 

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock  minst 
2 timmar och max tillämplig 
avgift för dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.7 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 
kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 2 
timmar 



 

    K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag 
 
 
 
 

K 21 Primär- och nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
K 21.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt. 

Fastighetens yta 0-5000 kvm 
Nybyggnadskarta A - fullständig 9 250 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad 6 475 kr 

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr 

K 21.4 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.5 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A – fullständig 4 000 kr 

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad 2 800 kr 

K 21.7 Primärkarta 300 kr 

K 21.8 För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta 0-5000 kvm 

Nybyggnadskarta A - fullständig 7 500 kr 

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad 5 250 kr 

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr 

K 21.11 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.12 För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A - fullständig 3 175 kr 

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad 2 225 kr 

K 21.17 Primäkarta 300 kr 

K 21.15 Övriga avgifter Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, utan fältbesök 

Timdebitering 
dock minst 1h 

K 21.16 Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, med fältbesök 

4 600 kr 

K 21.17 Kostnad per intilligande fastigheter 
utöver den första vid samtidig 
beställning 

75% av avgiften 

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert 
 
 
 

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta 



 

 

K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 

Ärendetyp Avgift 
K 22.1 Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 

punkter 
Grovutstakning 6 900 kr 

K 22.2 Finutstakning 8 950 kr 

K 22.3 Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 
punkter 

Grovutstakning 9 300 kr 

K 22.4 Finutstakning 10 500 kr 

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov- och finutstakning 575 kr 
K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften 

K 22.7 Gränsutvisning Startavgift, 1 punkt 3 450 kr 
K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 575 kr 

K 22.9 Lägeskontroll 1 - 8 punkter 5 475 kr 

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr 

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering 

 
 

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
Ärendetyp Avgift 

K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 
K 23.2 Primäkarta 20 - ≤50 ha Per ha 850 kr 

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr 

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr 
K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr 
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  P Taxetabell för planavgift 
 
 

 Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall  beräknas utifrån bruttoarea  (BTA) och/eller  
öppenarea  (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. 

 

P 24 Planavgift 
Åtgärd PLF 

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55 

P 24.2 Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20 

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55 

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20 

 
P 24.5 

Anläggning 2 x avgift för 
lovprövning* 

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55 

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende 

 
 

OF, Objektsfaktor för planavgift   

Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF 

0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44 

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48 

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53 

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58 

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68 

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77 

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30 Därutöver för varje 1000- 
intervall 

 
+5 201 – 240 9 1 501 – 1 800 34 

241 – 280 10 1 801 - 2 200 39 
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Vaxholms kommun   
Förslag till beslut 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan 
med 8 % 

att  kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan 
med 8 % 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten AB 
styrelse 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VA-
huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut 
underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift 
justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet 
till den allmänna VA-anläggningen.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan. 
Kostnadstäckningen beräknas till 89 % före en höjning av taxan och 91 % med en höjning av anläggningstaxan 
med 8 % för 2021. Det bedöms inte juridiskt genomförbart utifrån rättspraxis att nå full kostnadstäckning i 
nuläget, höjningen är dock ett led i riktning mot målsättningen.  

Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen. 
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar 
samt räntekostnader. Även förstärkningen av Vaxholms reningsverkskapacitet finansieras huvudsakligen av 
brukningstaxan.    

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.  
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Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både 
för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och 
underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-
anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad 
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.  

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.    

Anläggningsavgift (5–11 §§) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den 
allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, 
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.  

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en 
fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar; 
servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är 
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även 
beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad 
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, 
vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som 
byggs under en period av 3 år och dessa projekts totala kostnader. Kostnadstäckningen beräknas till 89 % före 
en höjning av taxan. Med en höjning av anläggningstaxan med 8 % för 2021 nås en kostnadstäckningsgrad på 
91 % för de projekt som beräknas anslutas under 2021–23. Med höjningen når anläggningsavgiften inte full 
kostnadstäckning men det bedöms inte realistiskt att nå full kostnadstäckning i nuläget eftersom en sådan 
höjning huvudsakligen kommer att belasta ett fåtal anslutande fastigheter på i första hand Skarpö. En höjning 
som skulle ge full kostnadstäckning skulle enligt rättspraxis inte klara en domstolsprövning då det inte anses 
rimligt att göra en alltför stor höjning av just anläggningsavgiften vid ett och samma tillfälle, bland annat på 
grund av att det är en begränsad del av va-kollektivet som drabbas. Höjningen ses dock som ett led i riktning 
mot målsättningen och fortsatta höjningar kommer att föreslås kommande år med samma syfte, därför 
föreslås en höjning respektive preliminär höjning om 8+8+8 % för 2021–2023. Höjningen för 2022 och 2023 är 
preliminär och ska ses som en nödvändig trend. En uppdaterad analys kommer att behöva göras inför 2022.  

Skälet till den låga kostnadstäckningen beror dels på få exploateringar som kan kompensera för höga 
utbyggnadskostnader i s.k. omvandlingsområden som Skarpö och Storäng, dels på nödvändiga investeringar 
som inte genererar intäkter i någon större grad (dagvattenhantering Soldatgatan och utbyggnad av 
reningsverkskapacitet).  

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes 
och är (genomstrukna). 
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Brukningsavgift (12–14 §§) 

Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen i form 
av tillgång till vatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten. 
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar 
samt räntekostnader.  

Vaxholms reningsverkskapacitet närmar sig sitt tak och för att möta behoven pågår arbetet med att säkra 
kommunens framtida avloppsreningskapacitet. Vissa av kommunens reningsverk är även i behov av 
renovering eller reinvesteringar vilket antas lösas inom samma projekt. Denna reinvestering och 
kapacitetsförstärkning finansieras delvis och huvudsakligen av brukningstaxan. Därför föreslås en höjning 
respektive preliminär höjning om 8+8+8 % för 2021–2023.  

Ny föreslagen avgift 

En höjning av brukningstaxan med 8 % från 2021 krävs för att finansiera arbetet med att säkra kommunens 
framtida avloppsreningskapacitet.   

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.  

I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes 
och är (genomstrukna). 

Övriga avgifter (15§) 

Ny avgift för pappersfaktura. Av miljöhänseende vill vi begränsa utskick av pappersfakturor och vill därför 
lägga en avgift på 25 kr per pappersfaktura. Kostnaden ska täcka porto, papper, samt tryck inklusive 
handläggningstid. 

Ny avgift för avbetalningsplan. Vid upprättandet av en avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster 
föreslås en uppläggningskostnad om 170 kronor för handläggningen av ärendet (administrativ tid samt 
ärendehantering och uppföljning) inklusive avi-avgift. 

Ny avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning av faktura, föreslås en lagstadgad 
påminnelseavgift om 60 kronor att utgå. Detta för att täcka kostnaden för att administrera påminnelsen samt 
utskick av ny faktura. 

Ny avgift för täthetsprovning. Utförs täthetsprovning av servisledning på begäran av kund utav Roslagsvatten 
föreslås en avgift på 1 000 kr per ledning. 

Avgiftshöjning av olovlig öppning eller stängning av ventil. Vid olovlig öppning eller stängning av ventil föreslås 
en avgift om 5 000 kronor. Avgiften ska täcka juridiska omkostnader samt icke-planerat arbete för personal 
att säkerställa säkerheten av ventiler.  

Utgår §12.4. Paragrafen gällande provning av vattenmätare finns även beskriven under §15. Behöver inte 
finnas på två ställen. 
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Övriga justeringar 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2: 

- Datum för antagande 
- Datum för ikraftträdande 

 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Vaxholm 

Bilagor 

Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
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Bilaga 1. Påverkan för olika typer av 
fastigheter 
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 301 580 325 517 7,9% 

Småhus: 2000 m2 332 870 359 213 7,9% 

Småhus: 2500 m2 395 450 426 605 7,9% 

Småhus: 3000 m2 473 675 510 845 7,8% 

Småhus: 4000 m2 473 675 510 845 7,8% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används 
bland annat i jämförelsesyfte. 

 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 246 557 266 130 7,9% 

Småhus: 1200 m2 271 589 293 087 7,9% 

Småhus: 2000 m2 321 653 347 000 7,9% 

Småhus: 3000 m2 384 233 414 392 7,8% 

Småhus: 4000 m2 384 233 414 392 7,8% 
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För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms: 
 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh 

800 m2 1 162 580 1 255 467 8,0% 

Storhus: 20 lgh  

2000 m2 1 563 950 1 688 680 8,0% 

Storhus: 15 lgh 

5000 m2 1 491 125 1 609 275 7,9% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  

Brukningstaxa 

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är 
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningssavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA FÖRSLAG 2021 ÄNDRING 

Typhus A*   865 935 8,07% 

Typhus A* utan dagvatten 809 875 8,06% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 

FASTIGHET NUVARANDE TAXA, 

PER LÄGENHET 

FÖRSLAG 2021 ÄNDRING 

Typhus B** 603 652 8,04% 

Typhus B utan dagvatten 597 645 8,04% 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
 

 

Utsnitt ur 

VA-TAXA FÖR  
 

VAXHOLMSVATTEN AB:S 
 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH  
 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
 

I VAXHOLMS STAD 
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ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB  

TAXA 

för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde den justeras efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Roslagsvatten AB nedan kallad va-verket. 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om (105 850 kr)   114 325 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om (71 650 kr)       77 375 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om (78 kr)                      84 kr 
d) en avgift per lägenhet om (61 500 kr)       66 425 kr 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 
 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 
 
§ 12 
 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 
 
a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 
 .1 qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus (3 285kr)       3 550 kr 
 .2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter    (10 880 kr)    11 750 kr 
 .3 qn 6   m3/h    (30 025 kr)    32 425 kr 
 .4 qn 10 m3/h    (66 960 kr)   72 320 kr 
 .5 qn 15 m3/h    (104 125 kr) 112 450 kr 
 .6 qn 40 m3/h                          (243 880 kr) 263 390 kr 
 .7 qn 60 m3/h                          (394 965 kr) 426 560 kr 
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b) en avgift per m3 levererat vatten                 (42,85 kr) 46,30 kr 
 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 
 .1 1- och 2-bostadshus, fast schablon (670,00 kr) 725 kr  
 .2 0- 10 000 m2   (1,37 kr/m3) 1,48 kr/m2 

 .3 10 000- 50 000 m2   (0,90 kr/m3) 0,97 kr/m2 

 .4 50 000 m2 -    (0,42 kr/m3) 0,46 kr/m2 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

12.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 1 000 kr, 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 15 

Ändra pris för:  Olovlig öppning och stängning av ventil 750 kr 5 000 kr 

Tas bort:  Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning 850 kr 

  

Tillkommer: Utskick av pappersfaktura    25 kr 

Administrativ handläggningsavgift för avbetalningsplan för VA-brukning samt 
avfallstjänster     170 kr 

Betalningspåminnelse    60 kr 

Täthetsprovning av servisledning  1 000 kr per ledning 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
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Förslag till beslut om Justering av Avfallstaxan och 
Slamtaxan i Vaxholms kommun   
Förslag till beslut 
 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

 
 
att  Kommunfullmäktige beslutar om höjning av avfallstaxan med 2 % från och med 1 

januari 2021  
att  Kommunfullmäktige beslutar om höjning av slamtaxan med 2 % från och med 1 

januari 2021 
 
 

Bakgrund 
Den allmänna Avfallsverksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i 
avfallstaxan. Som huvudman över avfall som kommunen ansvarar för är Vaxholmsvatten AB skyldig 
att se över avfallstaxan så att den speglar de utgifter som verksamheten medför. 

Ärendet 
För att avfallstaxan och slamtaxan ska täcka kostnaderna för respektive verksamhet, behöver vi höja 
dessa med lika mycket som indexökningarna som reglerar våra avtal förväntas öka med för 2021. 
Vaxholmsvatten AB kommer årligen föreslå justering av avfalls- och slam-taxa för att följa med 
indexregleringarna. Detta medför att taxorna alltid följer kostnadsbilden, vilket medför att vi 
undviker dramatiska kostnadsförändringar. 
 
Den kommunala renhållningen i Sverige står inför många förändringar med nya förpacknings och 
tidningsförordningar och nya direktiv för byggavfall och matavfall. Det har blivit förseningar i 
genomförandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Kostnaden för systemet 
ska finansieras av producenterna men det påverkar vår ekonomi. Regeringen har lagt ett förslag om 
att tidningar ska undantas från producentansvar och i stället finansieras av avfallskollektivet vilket 
avsevärt påverkar taxan. Vi arbetar på att ta fram ett förslag till ny avfalls och slamtaxa som 
kommer presenteras under 2021 i vilket vi behöver ta med dessa förändringar. 
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Revisorerna 

 

   Kommunfullmäktiges presidium 

 

Budgetskrivelse år 2021 

Revisorerna överlämnar härmed sin budgetskrivelse och sitt budgetäskande för år 2021. 

Mål för revisorernas verksamhet 

Revisorerna har enligt kommunallagen i uppgift att i den omfattning som följer av god revisionssed 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva 
om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredsställande sätt, 

• räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt 

• att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämnder-
nas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs 
av de kommunala bolagen. 

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan såväl granskning av de finansiella rappor-
terna, intern kontroll i system och rutiner samt granskning av verksamheten. Syftet är ytterst att be-
döma styrelsens och nämndernas ansvar. Revisorerna har som mål att arbeta förebyggande och råd-
givande så att fullmäktiges beslut genomförs och att, utifrån dess roll, medverka och stödja utveckl-
ingsarbetet i staden. Ett viktigt syfte är således att bidra till utveckling av stadens verksamheter samt 
system och rutiner för styrning och kontroll av dessa. Ambitionen är att revisionen ska ge nytta och 
mervärde till staden. 

Verksamhetsbeskrivning 

Fullmäktige har valt 7 revisorer. Praxis i Vaxholms stad är att samtliga partier som är representerade i 
fullmäktigen får nominera 1 revisor. I fullmäktige är 9 partier representerade, vilket innebär att 2 par-
tier hittills inte har nominerat någon revisor. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. 
Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och Sveriges Kommuner och Region-
ers skrift, ”God revisionssed i kommunal verksamhet”. 

Varje år granskar revisorerna årsredovisning, delårsrapport samt den interna kontrollen i vissa ruti-
ner och system som har väsentlig betydelse för bedömningen av om räkenskaperna är rättvisande. 
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Därutöver genomförs ett antal fördjupade granskningar avseende verksamhet, funktioner eller ruti-
ner. Granskningsinsatserna fö bestäms utifrån revisorernas riskanalys i samband med revisorernas 
detaljplanering. Tidigare genomförda granskningsinsatser följs regelmässigt upp. Vidare genomförs, 
förekommande fall, mindre insatser på områden som aktualiseras under året. Det finns också en 
översiktlig plan över revisionsinsatser som är aktuella att genomföra de kommande åren. Revisorerna 
strävar efter en kontinuerlig dialog med förtroendevalda och tjänstemän . 

Revisorerna träffas löpande, i princip 1 gång per månad. Revisorerna träffar kontinuerligt även kom-
munstyrelsens- och nämndernas presidier. 

Revisorernas förutsättningar  

Kostnad för revision 

Vaxholms stads kostnad för revision 2018 - 2020, kr: 

År Budget  Utfall   därav köpta tjänster 

2020 780 000    470 000 

2019 780 000   774 000  450 000 

2018 690 000  691 000   446 000 

Köpta tjänster utgörs av köp av yrkesrevisionsbiträden från den revisionsbyrå stadens revisorer har 
avtal med, för närvarande PwC. 

Vaxholms stads kostnad för revision, jämfört med andra kommuner med liknande storlek, kr/invå-
nare samt antal revisorer, 2019: 

- Vaxholm   70 kr 

- Kommuner med 10 - 14 999 inv.  71 kr 

- Vaxholm   7 revisorer (+2 vakanta) 

- Kommuner med 10 - 14 999 inv. 5 revisorer i genomsnitt 

Vaxholms stad har i dagsläget 7 revisorer. Emellertid är två platser som tidigare nämndes vakanta.  

Riskanalys 

Revisionsinsatser ska prioriteras utifrån en genomarbetad riskanalys. Detta innebär att resurser som 
ställs till revisorernas förfogande inte endast kan utgå från ett genomsnitt utan måste slutligen be-
stämmas för varje enskild kommun. Revisorerna har under 2019 genomfört en översiktlig riskanalys. 
Utifrån denna analys gör revisorerna bedömningen att det finns förhöjda risker i Vaxholms stad, jäm-
fört med genomsnittskommunen i intervallet 10 – 14 999 inv. (jämförelsegruppen) inom några områ-
den. Därutöver gör vi bedömningen att riskbilden har höjts med anledning av resultatet av flera av de 
granskningsinsatser och övriga iakttagelser vi gjorde under 2019. Se nedan: 

Förhöjda risker, jämfört med genomsnittskommunen i intervallet 10 - 14 999 inv. 

• Stadens samlade långsiktiga planering, kalkyler och analyser mot bakgrund av bostadsbyg-
gandets konsekvenser. 
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• Kompetensförsörjning, särskilt avseende inom områdena bygg-/kommunalteknik, socialtjänst 
och utbildning mot bakgrund av en hög personalomsättning. 

• Exploatering och förutsättningar för bostadsbyggandet och inte minst framtagande av detalj-
planer, handläggning av bygglov samt tillsynsärenden. 

• Entreprenadavtal mot bakgrund av att en stor del av den kommunala servicen genomförs av 
privata utförare. 

Förhöjda risker, med anledning av genomförda granskningsinsatser och övriga iakttagelser 

• Brister i kontrollen av privata utförare. 

• Brister i planering och genomförande av underhåll av gator, vägar och fastigheter samt otyd-
lighet rörande vilka kajer och andra brygganläggningar staden ansvarar för och aktuell under-
hållsstatus på dessa. 

Revisorernas budgetäskande 

Årsarvoden samt sammanträdesarvoden inklusive sociala avgifter för 7 revisorer uppgår till ca 277 
000 kronor per år. Ytterligare 2 revisorer skulle innebära en merkostnad om ca 66 000 kronor. De to-
tala arvodena skulle således budgeteras till 343 000 kronor för att täcka kostnaden för 9 revisorer.  

Som tidigare noterades att kommuner i samma storleksordning som Vaxholm, det vill säga ett invå-
narantal om 10 - 14 999 invånare, i genomsnitt har 5 revisorer jämfört med Vaxholms 7 (därutöver 2 
vakanta). Detta innebär att revisonen i Vaxholm med 7 revisorer har en merkostnad i form av arvo-
den om ca 66 000 kronor jämfört jämförelsegruppen. Detta motsvarar ca 5 kronor per invånare. Om 
Vaxholm hade haft samma antal revisorer som jämförelsegruppens kommuner skulle således den to-
tala kostnaden för revision uppgå till ca 65 kronor per invånare att jämföra med jämförelsegruppens 
71 kronor per invånare. Skillnaden är totalt 72 000 konor, vilket även, till en mindre del, inkluderar 
också inkluderar övriga kostnader, utöver arvoden.  

Konsekvensen av detta förhållande är att revisorerna i Vaxholms stad inte har möjlighet att köpa re-
visionstjänster och därmed genomföra yrkesrevisonstjänster i samma omfattning som man kan göra i 
jämförelsegruppens kommuner. Om ytterligare 2 revisorer skulle nomineras och utses av fullmäktige 
skulle merkostnaderna för arvoden jämfört med jämförelsegruppen fördubblas.  

Eftersom Vaxholm har fler revisorer än jämförelsegruppen och därmed har en högre kostnad än vad 
man skulle ha haft med ett genomsnittligt antal revisorer innebär detta att kostanden de köpta 
granskningsinsatserna i motsvarande grad blir lägre än i jämförelsekommunerna, det vill säga ca 
72 000 kronor. Detta trots att det enligt vår bedömning finns en något förhöjd riskbild för Vaxholms 
stad jämfört med jämförelsegruppen av skäl som redovisats ovan.  

Vi föreslår dock inte någon höjning av anslaget för att helt kompensera för detta förhållande under 
2021, mot bakgrund av den allmänt anstränga ekonomin. Vi anser dock att revisorernas budget, på 
sikt, bör ligga på en nivå som medger att samma omfattning på granskningar kan köpas och genom-
föras av yrkesrevisorer i Vaxholm som i jämförelsegruppens kommuner. 

Mot bakgrund av ovan redovisade uppdrag och omständigheter bedömer revisorerna att anslaget för 
revision behöver höjas något redan 2021 för att, på sikt nå samma ambitionsnivå som jämförelse-
gruppens kommuner.  
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På grund av osäkerheten rörande antalet revisorer, det vill säga om kommunfullmäktige kommer att 
utse ytterligare 2 revisorer från 2021 eller om antalet även kommande år kommer att vara 7 framläg-
ger vi 2 förslag till budget för 2021 enligt följande: 

Förslag 1 (antalet revisorer är oförändrat, det vill säga 7) 

Budget 2021 Vaxholms stads kommunrevision Utfall 

2019 (tkr) 

Budget 

2020 (tkr) 

Budget 

2021 (tkr) 

Fasta arvoden, sammanträdes- och, övriga ersätt-

ningar inkl. sociala avgifter (7 revisorer) 

300 290 277 

Köp av verksamhet 450 470 500 

Kurser, konferenser, representation, tidningar mm 24 20 23 

Summa 774 780 800 

Förslag 2 (fullmäktige beslutar att utse ytterligare 2 revisorer och därmed öka antalet till 9) 

Budget 2021 Vaxholms stads kommunrevision Utfall 

2019 (tkr) 

Budget 

2020 (tkr) 

Budget 

2021 (tkr) 

Fasta arvoden, sammanträdes- och, övriga ersätt-

ningar inkl. sociala avgifter (9 revisorer) 

300 290 343 

Köp av verksamhet 450 470 500 

Kurser, konferenser, representation, tidningar mm 24 20 23 

Summa 774 780 866 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

att för år 2021 anvisa 800 000 kronor för revision av staden under förutsättning att anta-
let revisorer är oförändrat, det vill säga 7. Alternativt,  

att  för 2021 anvisa 866 000 kronor för revision av staden, under förutsättning att fullmäk-
tige beslutar att utse ytterligare 2 revisorer och därmed öka antalet till 9. 

 

Vaxholms stads revisorer, 2020-09-09 

 

Ingrid Ekstedt  Jan Eriksson  Anders Haglund Tommy Nee 

 

Elisabet Oldengren Lars Siggelin   Ingemar Visteus 
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Ansvar och uppdrag 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och 
uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut 
åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 

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 frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling. 

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av 
mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som 
överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, 
detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 

Invånarna och företagen 
erbjuds god tillgänglighet, 
bemötande och service 

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

  60  

Tillgänglighet telefon (andel som 
får svar på fråga) (%) 65 %  70 % 70 % 

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

  40 %  

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 60 79 73 72 

Vaxholm har en god 
stadsmiljö 

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

  80 %  

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%)   90 %  

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 83 % 84 % 80 % 74 % 

Utbud av gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare andel (%)   50 %  

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

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex 82  82 79 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) ledarskapsindex 83  83 79 
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Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 

Invånarna erbjuds en 
livsmiljö som är 
hälsofrämjande och har goda 
och jämlika livsvillkor. 

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

  75 %  

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

76 % 55 % 60 %  

Kvinnor och män/flickor och 
pojkar erbjuds lika god 
service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder 

    

Vaxholm arbetar för att 
minska klimatpåverkan. 

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/person 223  208 208 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

41,2 %  50 % 38,3 % 

Antal resor (påstigningar) per 
invånare gjorda med 
kollektivtrafik 

87  100 182 

Vaxholm värnar den 
biologiska mångfalden och 
en god vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 79%  80%  

Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar 

Resultatavvikelse i procent av 
budget (%) -2,5% 2,4% 0% 0% 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Sammanfattning 
Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla ärenden hanteras 
på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Kommunen ska också ge god 
service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. 

Flera utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Målen 2021 - 2023 inom målområdet 
kvalitet är: 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service 
• Vaxholm har en god stadsmiljö 
• Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap. 

Tillgängligheten ökar genom bland annat nyttjande av digital teknik och utveckling av stadens 
webbplats, men också genom stärkt dialog och möten/träffar med både invånare och företag i 
kommunen. 

Enligt plan kommer Vaxholms nya översiktsplan Vaxholm 2040 behandlas för samråd respektive 
utställning under 2021, med antagande februari 2022. 

Personalen är stadens viktigaste resurs och fortsatt fokus på attraktiv arbetsgivare är viktig för att 
säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. 

Fortsatt fokus på service och tillgänglighet 
Ett strategiskt arbete kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande pågår. Arbetet 
som tog avstamp 2019 med introduktionen av Vaxholms stads värdeord och som arbetats fram 
tillsammans med samtliga arbetsplatser inom Vaxholms stad har under 2020 på olika sätt integrerats 
i verksamheternas dagliga arbete. Värdeorden samspel, engagemang och respekt, utgör basen i 
Vaxholms stads värdegrund och är gemensam för hela Vaxholms stad. Arbetet framåt handlar om att 
hålla värdegrunden levande och få medarbetare i hela organisationen att naturligt leva den i sitt 
arbete – en daglig kompass för alla som representerar staden i samspel med vår omvärld och med 
varandra. 

KCL (Kontaktcenter light) har under 2020 startats upp och receptionen avlastar socialförvaltningen 
med att handlägga ärende avseende ekonomiskt bistånd, faderskap och färdtjänst. Under 2021 
kommer tjänsterna att utvecklas vidare tillsammans med stadens verksamheter. Det innebär att 
receptionen/växeln kommer att avlasta verksamheterna genom att besvara allmänna frågor, vilket i 
sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. 

E-tjänster för medborgarna kommer fortsätta att utvecklas kontinuerligt under 2021. Det innebär att 
invånarna har möjligheter att hantera flertalet ärenden dygnet runt, sju dagar i veckan. Under 2020 
har även interna e-tjänster lanserats och kommer under 2021 fyllas på med ytterligare tjänster. 

Stärkt dialog med invånare genom sociala medier 
Arbetet med Vaxholms stads facebooksida har under 2020 utvecklats och följarbasen har ökat 
betydligt. En introduktion av livesändningar på facebook har fallit väl ut och kommer fortsätta under 
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2021 som ett sätt att stärka dialogen med invånare. 

Utvecklade nätverksträffar företag och kommunen 
Ett näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivsansvarig 
träffas regelbundet med syfte att stötta upp och ge bra service till stadens företagare. Det arbetet 
kommer att vidareutvecklas under 2021. Under året kommer det också att fokuseras på fler och nya 
typer av nätverksträffar och möten mellan företagare och kommunen. Kommunens nya 
näringslivsstrategi kommer att gälla från 2021. 

Processbaserade dokumenthanteringsplaner 
Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom 
olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och 
helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet 
och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet. 

Kommunledningskontoret arbetar också med ett anknytande projekt för att införa processbaserade 
dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att 
klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner ska utgå från verksamhetens 
processer. Den nya strukturen innebär att informationshanteringen blir tydligare och effektivare med 
målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet. Nya 
processbaserade dokumenthanteringsplaner är antagna för kommunstyrelsen och socialnämnden. 
Arbetet fortsätter med kvarstående nämnder. 

Arbete mot oegentligheter och visselblåsarfunktion 
Under hösten 2020 har Vaxholms stad utifrån en revisionsgranskning sett över sina styrdokument 
inom arbete mot korruption och oegentligheter. Det har resulterat i en policy mot oegentligheter 
med tillhörande riktlinjer, reviderade regler för representation samt en uppförandekod som riktar sig 
mot leverantörer. Förslaget till riktlinjer mot oegentligheter beskriver bland annat en ny 
visselblåsarfunktion för Vaxholms stad. Funktionen innebär att en anställd ska ha möjlighet att 
anmäla misstanke om oegentlighet inom kommunens verksamhet då misstanken rör en person som 
har en ledande ställning eller nyckelposition inom Vaxholms stad. En oegentlighet kan exempelvis 
vara en muta, vänskapskorruption, förskingring eller jäv. Från och med hösten 2021 blir det 
obligatoriskt för kommuner med över 10 000 invånare att ha en visselblåsarfunktion enligt ett nytt 
EU-direktiv. 

Vaxholms stad har valt att visselblåsarfunktionen ska utgöras av en extern part som kommunen 
anlitar för att ta emot anmälningar om misstankar om oegentligheter samt om behov uppstår kunna 
göra en oberoende utredning på uppdrag av kommunen. Att ha funktionen externt stärker 
förtroendet för funktionen. Funktionen blir ett komplement till andra sätt att göra en anmälan och 
ersätter inte möjligheten att vända sig till sin chef eller annan person i ledningen. 

Årskostnaden beräknas till ca 100 000 kr och läggs in i budget. 

Förbättrade risk- och konsekvensanalyser vid upphandling 
Under 2021 kommer upphandlingsenheten att fokusera på risk- och konsekvensanalys samt 
uppföljning. 

Det är ytterst viktigt att anskaffnings- och investeringsbeslut fattas genom att bejaka olika 
handlingsalternativ. Beslutsunderlag utan risk- och konsekvensanalys kan leda till att beslut fattas 
med bristande information och kunskap om långsiktiga påverkan på ekonomi och livsmiljö. 
Upphandlingsfunktionen kommer att ta fram metod och mall för risk- och konsekvensanalys i samråd 
med stadens förvaltningar. 

Insikten om att uppföljning av inköp och investeringar är avgörande för kvalitet och att nå uppsatta 
mål leder till behov av att utforma metod för uppföljning. Upphandlingsfunktionen kommer också att 
medverka till framtagning och genomförande av uppföljningar. 
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Hösten ny turistsäsong med fokus natur 
En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2021 är fokus att 
fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att 
marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. Den primära målgruppen är ”Den 
naturfokuserade nyfikne upptäckaren”. Stort fokus kommer att ligga på att attrahera besökare från 
närområdet. Stockholm Archipelago arbetar aktivt med hösten som en ny besökssäsong, bland annat 
genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård och fokusera mer på den svenska marknaden. Om 
detta faller väl ut så kommer Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 
2021 och framåt. 

Bostads- och lokalprojekt 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i 
avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och 
kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: 
"Riktlinjer för ett hållbart byggande" vägledande. 

En god stadsmiljö avser också hur trygg invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med 
trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för 
oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt och arbete för att få en 
cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, vilket Trafikverket 
ansvarar för och förvaltningen deltar. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 
Rindövägen för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan. 

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
Förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren 2020 
har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till utveckling 
av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för förslaget behövs konsultinsatser inom miljö- och 
klimatområdet, och förvaltningen har arbetat med att förbereda och genomföra sådan upphandling. 
I enlighet med barnkonventionen kommer stadsbyggnadsförvaltningen också fokusera på att 
barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. 

Kompetensförsörjning  
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande och 
utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. Andra 
viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens utveckling samt 
en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter 
utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra 
redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya 
medarbetare. 

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens. 

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser 
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms stad genomförts samtidigt som ett salutogent förhållningsätt införs i 
kommunen som en grund för att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen påverkansmöjlighet 
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skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta viktiga arbete genom 
bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med årliga enkäter och 
medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat 
Att vara ledare i Vaxholms stad innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Vaxholm stads Ledaridé är baserad på det salutogena förhållningsättet 
och vår gemensamma värdegrund. Ledaridén ligger till grund för Vaxholms stads 
ledarutvecklingsprogram som kommer att genomföras 2020/21. 

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

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 
Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 
första intryck av Vaxholms stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 
Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 
varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

En medarbetaridé baserad på det salutogena förhållningssättet och vår värdegrund kommer att tas 
fram under 2021 och skall omfatta alla medarbetare i kommunen. Med hjälp av nya arbetsmetoder 
och ökad kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att 
uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre. 

Livsmiljö 

Implementera stadens nya hållbarhetsstrategi 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet ligger fokus inför 
2021 att implementera stadens nyantagna hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsstrategin grundar sig på 
bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och folkhälsomål samt stadens och 
medborgarnas lokala fokus och prioriteringar. 

Vaxholms stads arbete med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i mål- 
och budget och resultat och uppföljning samt inom vår ordinarie verksamhet fortgår. Fortsatt fokus 
sker under 2021 med det interna miljöarbetet genom att arbeta med förutsättningarna för att 
kommunens medarbetare kan agera resurs- och klimatsmart samt integrera det i kommunens 
personaldokument. 

Social hållbarhet 
Vaxholm skall utvecklas socialt hållbart. Agenda 2030, Sveriges folkhälsopolitik, de nationella 
programmen inom brottsförebyggande- och föräldrastödsarbete, våra nationella strategier mot 
mäns våld mot kvinnor och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), samt Barnkonventionen är 
styrdokument som stödjer Vaxholms stads arbete inom social hållbarhet. 

Målen 2021-2023 är: 

• Invånarna erbjuds en livsmiljö som är hälsofrämjande och har goda och jämlika livsvillkor. 
• Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. 

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2021 inom social hållbarhet är arbete för jämställdhet och 
en jämställd offentlig service, erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk 
hälsa och fortsätta arbeta drogförebyggande. Fortsatt nära samverkan med Polisen för att bevara 
den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat arbete. 
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Ett påbörjat arbete kring medborgardialoger och inflytande fortskrider och ett intensifierat arbete 
med att öka samverkan och samarbetet mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt regionen med fokus på barn man oroar sig för fortskrider inom ramen för 
det nationella arbetet Uppdrag psykisk hälsa. 

Ansökan till Modellkommuner för jämställdhetsintegrering 
Vaxholms stad har ansökt till SKR om deltagande i Modellkommuner, som är ett koncept för 
ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter som pågår under drygt ett års tid med fokus på 
jämställdhetsintegrering. 

Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med ett förväntat resultat på 
bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning samt ett nytt 
eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet med fokus på jämställdhet. I Modellkommuner 
arbetar två eller tre kommuner tillsammans. Från varje kommun deltar ledande politiker och chef 
med mandat att driva förbättringsarbete, samt nyckelperson, exempelvis en strateg.  

Finansiering för medlemskap sker inom ram. 

Ekologisk hållbarhet 

Målen 2021-2023 är: 

Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. 

Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. 

En av regionens och Vaxholms stads stora utmaningar är att minska utsläppen av växthusgaser. En 
omställning av transportsektorn till fossilfria transporter handlar både om en övergång till renare 
fordon, gång och cykel, att underlätta för kollektivresande men också att minska transportbehovet. 
Genom att ställa miljökrav vid inköp och upphandling kan även utsläpp från varutransporter och 
entreprenadfordon minska. Utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon behöver utredas och 
finansieras för att möta efterfrågan från kommuninnevånarna och besökare. 

Arbetet med att minska avfallsmängderna från kommunens verksamheter, öka återvinning och 
återbruk inom ramen för målen i den nya avfallsplanen ska påbörjas och tydliggöras. Fortsatt 
förebyggande arbete med minskad nedskräpning ska lyftas upp med informationsåtgärder och 
kampanjer. 

Ett övergripande arbete med energifrågor i enlighet med mål och åtgärder i energiplanen ska 
initieras och fördelas i organisationen. Utbyggnad av lokal energiproduktion med solceller på 
kommunens fastigheter ska genomföras. 

För att sprida kunskap och inspiration om hållbar livsstil fortsätter projektet ”Hållbara familjer i 
Vaxholm ” även under 2021. Energi- och klimatrådgivningen är en betydelsefull service för boende i 
kommunen. Verksamheten ska organiseras i samverkan med närliggande kommuner och med 
fortsatt finansiering från Energimyndigheten. 

Det interna miljöarbetet utvecklas i samarbete med serviceenheten, fastighet och kommunikation. 

Inför 2021 kommer Vaxholms stad bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande, ett styrinstrument som beskriver den lägsta kvaliteten en 
vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. En stor del av Vaxholms vattenförekomster har 
måttlig ekologisk status vilket kommunen vill motverka bland annat genom tydligare riktlinjer och 
information om ett hållbart båtliv. Vaxholms stad har även som ambition att genomföra åtgärder för 
skyddade vattenområde och förtydliga dagvattenhanteringens roll för bättre vattenkvalitet. 

I sitt arbete med ekologisk hållbarhet har Vaxholms stad fått i uppdrag att 2020–2021 ta fram en 
grönplan, med syfte att påvisa mål och riktning för kommunens gröna områden. Grönplanen blir ett 
styrdokument för Vaxholms stad att använda vid utveckling och exploatering men även som 
kunskapsunderlag för bevarande. 

I samarbete med säkerhetschef, Roslagsvatten och vårt miljökontor (SRMH) kommer 



Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget 2021 11(14) 

klimatanpassningsåtgärder med dagvattenfrågor att aktualiseras samt att dricksvattenförsörjningen 
lyftas fram. I förhållande till dagvattenfrågorna finns ambitionen att grunda en dagvattengrupp för 
att bemöta framtida tillstånd med en bred kunskapsgrund inom kommunen. 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2020 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen -77,2 -77,2 -77,1 -79,6 -80,6 
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Effektiviseringar 

Prio 
ord. Effektivisering 

Datum 
genom-
förande 
(år-mån) 

Besparings
-effekt 

2021 (tkr) 

Besparings
-effekt 

helår (tkr) 
Konsekvens 

1 Återtagen extratur  2021-01  127 000 127 000 Utgick 2020, budget återlämnas. 

2 
Fortsätta 
utvecklingen med 
e-fakturor 

2021-01  50 000 50 000 

Vi ökar just nu andelen digitaliserade kund- 
och leverantörsfakturor som innebär 
kostnadsbesparingar. Ingen negativ 
konsekvens kopplad till genomförandet av 
detta, arbetet pågår redan idag.  

3 

Publicering av 
kontaktuppgifter 
på Eniro och Hitta 
tas bort. 

2021-01  30 000 30 000 

Vi kommer troligtvis bara finnas med som 
Vaxholms stad i katalogen utan 
detaljuppgifter. Kontaktuppgifter finns på 
Vaxholms hemsida. 

4 Ta bort 
förmånscyklar 2021-01  50 000 50 000 Minskad administration för förvaltningen. En 

minskad förmån för medarbetarna.  

5 

Avsluta SiQ 
medlemskap – 
Institutet för 
kvalitetsutveckling  

2021-01  85 000 85 000 Minskad nätverkande i kvalitetsfrågor.  

6 
Vaktmästeriet – 
minskad 
förbrukning  

2021-01  50 000 50 000 

Besparingar på bränsle (nya elbilen, två bilar 
skrotade). Minskad förbrukning på papper, 
kuvert och porto. Flera går/har gått över till 
digitala medel vid kommunikation med 
invånarna. Vi har även under året gjort 
mindre eller inga inköp av ex pärmar och 
annat kontorsmaterial.   

7 Talande webb 2021-01  10000 20 000 

 Funktionen Talande webb är något som 
fram tills nyligen använts av offentliga 
webbplatser av tillgänglighetsskäl för att fylla 
behov av uppläsningsverktyg som olika 
målgrupper kan ha. Idag har denna målgrupp 
oftast egna, bättre verktyg, och Talande 
webb används idag inte alls lika frekvent. 
Statistiken på stadens webbplats visar att 
den använts vid 4 tillfällen år 2019. 

8 

Ta bort turist-
informationen i 
Waxholms-
bolagets vänthall  

2021-01  45 000 45 000 

De besökare som anländer till Söderhamnen 
med båt eller buss kommer inte att få 
tillgång till kartor och info direkt på plats i 
söderhamnen. 

9 Ta bort 
massagestol 2021-01  18 000 36 000 

Ett friskvårdsinitiativ för personalen. Hyran 
ger oss tillgång till Massagestol samt 
friskvård och motivationsföreläsningar samt 
coaching för 5 personer. Att ta bort 
Massagestol kan ses som en symbolhandling 
att Vaxholm inte längre satsar på 
medarbetarnas hälsa. 

10 
Justering av 
personalsociala 
kostnader 

2021-01  100 000 100 000 Minskat årligt utrymme för exempelvis 
kurser och konferenser. 
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11 Minska budgeten 
för utredningar 2021-01  600 000 600 000 

Minska årligt utrymme att utföra utredningar 
avseende investeringsprojekt för förskola, 
skola och/eller SÄBO 

12 
Avsluta layout och 
tryck av 
årsredovisningen 

2021-01  50 000 50 000 

Årsredovisningen kommer inte att 
tillhandahållas i samma professionella 
layoutade form. Den kommer heller inte att 
tryckas i fysiska exemplar utan endast 
digitalt. Just tryckkostnaden är en liten del av 
den totala kostnaden, ca 10 tkr. Det som 
kostar mest är layouten. Kommer att spara 
arbetstid för ett antal medarbetare på 
ekonomi och kommunikation eftersom att 
det innebär jobb att direktupphandla firman, 
korrekturläsa och föra löpande dialog osv.  

13 
Borttag av mat 
och fika KS, KF och 
revision 

2021-01  50 000 50 000  Ingen mat eller fika till sammanträdena.  

14 Utveckla arbetet 
med karriärtrappa 2021-01    

Att arbeta med karriärtrappa pågår redan 
inom kommunstyrelsens förvaltning. Den här 
punkten innebär att vi ska jobba för att 
utveckla det arbetet. Det innebär att vi 
rekryterar nyutexaminerade personer med 
mindre arbetslivserfarenhet för en lägre lön. 
Allteftersom medarbetaren utvecklas och 
samlar på sig erfarenhet höjs också lönen till 
samma nivå som övriga medarbetare. Det är 
svårt att sätta ett belopp på detta och har vi 
inte en viss omsättning så har vi heller inte 
någon besparing efter en viss tid.  

15 
Köket - begränsa 
antalet gratiskaffe 
till ex 2/dag  

2021-01 50 000 50 000 Minskar värdet som attraktiv arbetsgivare 
samt gemenskapen kring halvdagarna.  

16 Avsluta SBA-
medlemskap 2021-01 48 000 48 000 Ny avtalsperiod från 2021. Övriga kommuner 

i länet deltar i SBA 

17 

Säga upp 
medlemskap i 
Svenska 
stadskärnor 

2021-01 10 000 10 000 Ingen direkt konsekvens 

18 

Medarbetar-
undersökningen 
genomförs vart 
annat år 

2021-01 75 000 75 000 

Att enbart genomföra 
medarbetarundersökning vartannat år ger  
oss som arbetsgivare ett sämre underlag för 
att bedöma hur organisationen mår och det 
är ett viktigt verktyg i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

19 Ledarskaps-
akademin 2021-01 30 000 60 000 

Ledarskapsakademin är ett 
utvecklingsprogram för potentiella ledare i 
organisationen internt. Det drivs tillsammans 
med 10 andra kommuner i storstockholm. 
Vaxholm har 4 platser. Skulle vi hoppa av LA 
så får vi inte möjligheten att delta i 
programmet vid en senare tidpunkt.  

20 Personalöversyn 2021-01 25 000 500 000 Servicegraden  kommer att sänkas.  

  Summa   1 493 000 2 036 000   
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Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen     

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

Miljöbil -0,4    

GC-vägar -1,5    

Rådhuset -5,0 -5,0   

Reservelverk -0,5    

Övrigt, GC vägar -0,8 -6,2 -13,4 -13,4 

Summa -10,2 -13,2 -15,4 -15,4 

Taxor och avgifter 

Inga förändringar är föreslagna i kommunstyrelsens taxor och avgifter.  



1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av 
allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för 
utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i 
digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande 
den för kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 
sammanställning och bifogande av filer 
till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 
Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 
Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 
till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 



Överföring av fotografisk bild till 
DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
 

 

1.2 Taxa för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen 
 
Typ av resa Pris 
Barn till och med 12 år 0 kr 
Ungdom och vuxen 50 kr 
Pensionär 30 kr 
Säsongskort 1500 kr 
Månadskort 350 kr 
Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 
Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       
Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 
Varuvagn 100 kr 
Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 

Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 

Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor 
för enskilt fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska 
kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även 
ut vid avslag. 

 
Avgifter 
 

Klass Komplexitet Avgift 
1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 
bedöma vilken klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 

samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en 
mycket komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 



- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat 

planförfarande 

Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom 
lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. 
Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 
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Kommunstyrelsens nyckeltal för uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 76 % 81 %  89 % 

Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) 54 % 65 %  70 % 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 
(%) 85% 90%  90% 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 81 82  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor 81 82  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män 80 83  78 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex 81 83  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, 
kvinnor 81 82  79 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män 89 85  80 

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

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

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

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 69 60 79 72 

Svensk näringslivsranking, enkät 181 171  84 

Livsmiljö 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 51 83 120 65 

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 28,7 25  40 

Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 4 3,1  9,5 

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 5 5   

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik 86 87  182 

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

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) 
totalt 59 % 76 % 55 %  

Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) 
flickor 58 % 72 % 55 %  

Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) 
pojkar 60 % 83 % 55 %  
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Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar 
(%) 34,5% 32,9%  31,4% 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 50 51  50 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 66 62  64 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 223 223  208 

Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 30 35  33 

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

Kvinnor bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) 54,1 %    

Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 1,1 % 1,7 %  2,7 % 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 43,8 % 41,2 %  38,3 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 87 % 83 % 84 % 74 % 

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 80 % 70 % 80 %  

Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 92 % 89 % 90 %  

Upplevd trygghet utomhus, andel (%)     

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

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv./inv 1,7 1,85  2,52 

Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 90,7 % 90,7 %  83,4 % 

Ekonomi 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Resultatavvikelse i procent av budget (%) -7,1% -2,5% 2,4% 0% 
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§ 67 Yttrande mål och budget 2021-2023 

Socialnämndens beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2021-2023, samt förslag till taxor och avgifter 2021 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter inom socialnämndens områden 2021 innehåller små förändringar och justeras enligt 
nytt prisbasbelopp på 47 600 kr. Tarifferna justeras enligt 2020  års beslut om andelar av maxtaxan. Se 
bilaga, Excel. 

Nytt för taxebilagan i år, är att den har förenklats och endast innehåller taxorna och inte beskrivningar 
på hur taxorna sätts. 

För måltider behövs en betydlig uppräkning eftersom konsumentverket beräknar kostnader för mat till 
2 490 kr per månad, jämfört med den tidigare summan på 1960 kr per månad.  

I dagsläget är egenavgiften för matlådor och måltidsabonnemang  på särskilt boende i den högre 
intervallen jämfört med våra grannkommuner. Därför bedöms det rimligt att delvis uppräkna  summan 
till 2250 kr per månad avseende råvarudelen.  

För matlådor inklusive leverans bedöms det rimligt att låta avgiften vara oförändrad detta år och låta 
råvarudelen ta större andel av kostnaden för matlådan.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 19:42-19:55. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande Agneta Franzén, 2020-09-08                                                                                                        
- Konsumentverkets beräkning av matkostnader för 2020 
- Beräkningsbilaga, Excel 
- Förslag till yttrande mål budget 2021 
- Nämndens nyckeltal 2020 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef 

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller 
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Tjänsteutlåtande mål budget 2021 

Förslag till beslut 
Förslag till yttrande över mål och budget 2021-2023, samt förslag till taxor och avgifter 2021 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter inom socialnämndens områden 2021 innehåller små förändringar och justeras enligt 
nytt prisbasbelopp på 47 600 kr. Tarifferna justeras enligt 2020  års beslut om andelar av maxtaxan. Se 
bilaga, Excel. 

Nytt för taxebilagan i år, är att den har förenklats och endast innehåller taxorna och inte beskrivningar 
på hur taxorna sätts. 

För måltider behövs en betydlig uppräkning eftersom konsumentverket beräknar kostnader för mat till 
2 490 kr per månad, jämfört med den tidigare summan på 1960 kr per månad.  

I dagsläget är egenavgiften för matlådor och måltidsabonnemang  på särskilt boende i den högre 
intervallen jämfört med våra grannkommuner. Därför bedöms det rimligt att delvis uppräkna  summan 
till 2250 kr per månad avseende råvarudelen.  

För matlådor inklusive leverans bedöms det rimligt att låta avgiften vara oförändrad detta år och låta 
råvarudelen ta större andel av kostnaden för matlådan.  

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande Agneta Franzén, 2020-09-08                                                                                                        
- Konsumentverkets beräkning av matkostnader för 2020 
- Beräkningsbilaga, Excel 
- Förslag till yttrande mål budget 2021 
- Nämndens nyckeltal 2020 

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

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller 

Socialförvaltningen 
Agneta Franzén 
Förvaltningschef 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende: 

 socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga 
uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd 

 hälso- och sjukvårdslagen 

 patientsäkerhetslagen 

 flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38) 

 lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB) 

 lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst 

 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter 

 kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR) 

 föräldrabalken 

 barnkonventionen 

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, 
kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig 
i ärenden som remitterats till nämnden. 

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen. 

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är: 

 äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende, 

 barn och unga som är i behov av stöd och omsorg 

 personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och 
som har rätt till sin försörjning 

 nyanlända/ensamkommande 

 personer med missbruksproblem 

 personer som utsatts för brott 

 föräldrar med samarbetssvårigheter 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Nöjda brukare: Invånare och 
närstående är nöjda med 
socialnämndens 
verksamheter. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

91 %  92 % 85 % 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

69 %  78 % 78 % 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

83  90 103 

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

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

42 %  50 % 38 % 

Andel ansökningar inom 
ekonomiskt bistånd som sker 
digitalt. 

10 % 70 % 70 %  

Arbetet inom 
socialnämndens 
verksamhetsområde utgår 
från vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 48 %  50 % 52 %  

Livsmiljö 

Beskrivning 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 
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Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

God hälsa främjas hos 
stadens invånare och deras 
närstående. 

Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

24 %  20 % 35,8 % 

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

88 %  90 % 78 % 

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

82 %  90 % 90 % 

Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar 

Nettokostnadsavvikelse för 
individ- och familjeomsorg (%). 

-27,1%  0% 11,9% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%). 

-2,4%  0% -8,2% 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). -0,6%  0% 4,1% 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

3,1% 1,6% 0% 0% 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Övergripande 

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna för välfärdsteknik kommer i 
framtiden generera en ökad driftsbudget för digital utveckling. 

Arbetet med förberedelser för automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och 
processer som socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration 
samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKR med en besparing på 2/3, ifall en 
analog process digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de 
kommande befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter. Arbetet kan med 
fördel bedrivas kommunövergripande vilket förväntas ge en kostnadsbesparing för hela staden. 

Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter och även medborgare 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information på ett 
enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ för 
implementering under 2021. 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Myndigheten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att 
planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten 
jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom 
enheterna. Myndighetens processer är i stort sett helt färdigställda och 2021 kommer utveckling och 
tydlig implementering ske. 

Myndigheten har genomfört en arbetstyngdsmätning inom enheten för barn och unga. Resultat har 
utvärderats och beslut är fattat om att införa modellen på myndighetens samtliga enheter under 
kommande verksamhetsår. Det ger en tydlig fingervisning om upplevd belastning hos enheterna och 
ger en bra grund för diskussion om bemanning och verksamhetsutveckling. 

Under 2021 planerar myndigheten att genomföra en bred brukarundersökning. Om möjlighet ges 
kommer den genomföras inom ramen för SKR's erbjudande om brukarundersökning. 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS) 

Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2020. Överenskommelsen handlar 
om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på 
särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. 

Antalet fristdagar innan kommunens betalningsansvar inträder ska regleras i olika steg. Ambitionen i 
överenskommelsen är att succesivt minska antalet fristdagar utifrån en överenskommen 
genomsnittsberäkningsmodell. För oss kommuner innebär överenskommelsen att vi till en början har 
2 fristdagar (inkl. helger och röda dagar) på oss att planera inför hemkomst från slutenvård, innan 
betalningsansvar á 7800 kr per dygn inträder. Tidigare har vi haft 5 arbetsdagar (exkl. helger och röda 
dagar). Från och med 1 november 2020 kommer länsgenomsnittet utgöra ny nivå för fristdagar (dock 
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inte högre än 2 fristdagar). Från och med 1 november 2021 har vi 1,3 fristdagar på oss. 

Region Stockholm har under våren 2020 kommit överens med kommunerna i länet att pausa 
faktureringen (betalningsansvaret utifrån LUS) under Covid 19 pandemin. Så länge pandemin är 
pågående kommer betalningsansvaret vara pausat. 

Under 2021 kommer även ett nytt webbaserad verksamhetsstöd att implementeras för utskrivning 
vid slutenvård, vilket kommer kräva personella resurser för implementering. 

Nyanlända 

Med nuvarande bestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer vi att kunna lösa mottagandet  
2021. Mottagandet av nyanlända 2021 kommer att minska något jämfört med 2020. Enligt 
Migrationsverkets förslag till Länsstyrelsen kommer cirka 22 personer anvisas till Vaxholm stad 
inklusive kvotflyktingar under 2021. Vi kan se ett begynnande problem med bostadslösningar för de 
som anvisas till kommunen. Bostadsfrågan för de som faller ur etableringen och de som tillkommer 
enligt anvisning kommer bli en viktig fråga under 2021. 

Återförening 

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot. Det är dels anhöriga till 
ensamkommande barn som genom anknytning/familjeåterförening kommer till Vaxholm och dels 
EBO, nyanlända med uppehållstillstånd eller asylsökande som flyttar till kommunen och ordnar eget 
boende. Detta kan innebära ytterligare belastning på förvaltningen som är svår att förutse. 

Ensamkommande barn 

Under 2020 har Vaxholm har tagit emot en anvisning av ensamkommande barn. För 2021 beräknas 
andelstalen bli 1,27 promille, dvs samma som föregående år. 

Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen pga rådande brist på 
familjehem och andra strukturella hinder. Vid placering i annan kommun görs en överenskommelse 
med den kommun vi placerar i. 

Avdelningen för utförande 

Vaxholms särskilda boende 

Vaxholms särskilda boende har sedan 1 november 2018 drivits i egen regi. Utmaningar och 
förbättringsområden identifierats sedan övertagandet. Kostnaderna för driften av har trots tillskjutna 
medel blivit högre än budget under 2020.  Analysen av underskottet visar på att platspriset inte ligger 
i nivå med vad kostnaden är att driva ett särskilt boende i egenregi som inte har full beläggningsgrad. 
Svårigheter finns att hitta synergieffekter med andra verksamheter eftersom Vaxholm inte har fler 
boenden. 

Upphandling av drift av särskilt boende är påbörjad och planeras under hösten 2020. Drift med ny 
entreprenör beräknas starta under 2021. 

Mobil dokumentation 

Mobil dokumentation behöver utökas för att även inkludera boendestöd och eventuellt Vaxholms 
särskilda boende. Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt 
få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna dokumentera 
tillsammans med individen via surfplatta. Även journalhantering gällande HSL behöver uppdateras till 
ett modernare verksamhetssystem, som nästan all annan ärendehantering inom socialförvaltningen 
redan har gjort. 

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter 

Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer 
att fortgå under 2021, då det till stor del avstannat pga coronapandemin. 

Verksamhetsuppföljning LOV 
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Verksamhetsuppföljning sker årligen inom egen regi och samt hos entreprenörer. Uppföljning och 
fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under våren 2021. 

Nytt särskilt boende 

Förvaltningen är delaktig i projektet med att bygga ett nytt särskilt boende. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2021 och intensifieras. 

Livsmiljö 

Övergripande 

Socialförvaltningen fortsätter arbetet under 2021 med att införa e-tjänster för de olika 
verksamhetsområderna. E-tjänsterna ökar tillgänligheten, rättsäkerheten samt möjligör en snabbare 
ärendehantering. Även arbetet med interna e-tjänster fortgår. 

Avdelningen för myndighetsutövning 

Barnkonventionen har implementerats i svensk lagstiftning. Arbetet med att införliva den nya 
lagstiftningen i våra processer och interna dokument pågår och kommer att vara av stor vikt även 
under kommande verksamhetsår. 

Under 2021 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld 
(ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. 

Projektet uppsökande verksamhet för personer över 80 år utan hemtjänstinsatser har 
implementerats i ordinarie verksamhet. Syftet är att ge information, vägleda och bistå med 
nödvändiga kontakter med exempelvis vårdcentral eller biståndshandläggare. Insatsen syftar till att 
bibehålla självständighet och hälsa. Med anledning av pandemin har verksamheten legat nere men 
förväntas återupptas under 2021. 

Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet har medfört att flera e-tjänster har 
implementerats och arbetet fortgår med att öka användandet. E-tjänsterna öppnar upp för digitala 
ansökningar samt att medborgarna kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för 
myndighetsbeslut och kommunicering. Ambitionen är också att skapa utökad tid för klientnära 
arbete. 

Myndigheten har permanentat jobbcoachen. Vi har under året sett stor positiv inverkan på vår 
verksamhet med anledning jobbcoachens verksamhet. Under verksamhetsåret 2021 kommer 
coachen att delvis vara föräldraledig och myndigheten kommer planera för att inte tappa de stora 
framsteg som har gjorts under nuvarande verksamhetsår. 

Den pågående pandemin kommer göra det betydligt svårare för jobbcoachen under 2021. 
Osäkerheten på arbetsmarknaden kommer innebära att planerade introduktionsjobb och andra 
typer av anställning/sysselsättning avbryts eller skjuts på framtiden. Det kan komma att återspeglas i 
en ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd. Vi bedömer dock att stadens ökning kan komma att 
ligga under flertalet andra jämförbara kommuners ökning av ekonomiskt bistånd. 

Vaxholms stad är en del av Samordningsförbundet Roslagen sedan 2019. Syftet med 
samordningsförbundet är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan Kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget. 
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och 
livskvalitet. Myndigheten tillför samordningsförbundet resurser motsvarande 12, 5% av en 
heltidstjänst under kommande verksamhetsår. 

Myndigheten har initierat ett samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och 
stöd vilket har resulterat i en projektbeskrivning och en process kring utvecklat samarbete och 
informationsspridning. Projektet kommer att ledas av en projektledare anställd under 2020. Syftet 
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med projektet är att hitta och utveckla nya samarbetsytor, hitta gemensamma insatser och stödja 
verksamheter samt barn och unga med olika svårigheter. En del av projektbeskrivningen kommer 
även innebära att utveckla förvaltningarnas samverkan kring våld i nära relationer. Projektet kommer 
att utvärderas under 2021 och ambitionen är, det första året, att tydliggöra förutsättningarna för 
fortsatt samverkan med tydligare fokus på vad utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen kan 
bidra med avseende barns psykiska hälsa samt skolnärvaro. 

Avdelningen för utförande 

Fixartjänsten infördes 2016. Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka. Efterfrågan har varierat över tid, 
men aldrig upphört. Eventuellt kan tjänsten avvecklas eller minskas i tid under 2021 utifrån att 
efterfrågan inte är lika stor. Fixartjänsten på det särskilda boendet avvecklades under 2020 eftersom 
verksamheten själva löste de uppdrag som fixartjänsten gjort. 

Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket 
medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Kommunstyrelsen 
har beslutat att en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm ska tas fram. För 
närvarande finns ingen lämplig lokal att tillgå. Resorna idag medför oro och otrygghet för brukarna i 
och med lång resväg och väntetider till färjan, då målgruppen har svårigheter att hantera sådana 
händelser. 

Anhörigstödet fortsätter utveckla sitt arbete för att nå anhöriga/närstående till fler målgrupper. 
Anhörigstödet är väl etablerat till de som har en person med kognitiv svikt i sin familj/närhet. Ett 
samarbete finns mellan anhörigstödet och personliga ombudet. 

Personliga ombudet har under 2020 sett en ökning av klienter som behöver stöd, framförallt under 
coronapandemin. Personliga ombudet kommer under 2021 att fortsätta arbeta brett med kontakter 
internt och externt för att hitta bra stöd till de personer som är i behov av stöd och hjälp i den 
formen. 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) 
Prognos 

2020 
Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Socialnämnden 186,7 186,7 188,9 196,4 207,2 

Budgetförutsättningar 2021-2023 

Under flera år har socialnämnden redovisat ett budgetöverskott. Aktivt arbete från förvaltningens 
sida, gynnsam volymutveckling samt konkurrensutsatta priser har hållit nere kostnaderna. Som en 
del i att behålla en budget i balans ska driften av Vaxholms särskilda boende upphandlas 2021. 

Socialnämnden har ett besparingskrav på 2,5 % av tilldelad ram 2021, vilket motsvarar ca 4,7 
miljoner. Socialförvaltningen kommer att inleda en översyn av hela organisationen för att 
effektivisera verksamheterna utifrån förändrade behov. Målet är en kostnadsreduktion på 4,7 
miljoner med en bibehållen kvalitet. Vissa åtgärderna kommer att få effekt under senare delen av 
2021 och effektiviseringskravet bedöms kunna uppnås på helår. 

Vissa verksamheter har flyttats över till BUN, entreprenad av det särskilda boendet, e-tjänster 
innebär på sikt att resurser kan frigöras. En översyn kommer att göras av ej lagstadgad verksamhet. 

Övergripande 

Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de 
förutsättningar som lämnats i Ramärendet 2021-2023. 

Faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan 
påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning samt oväntade volymökningar kan öka 
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kraven på verksamheter och öka kostnader inom nämndens ansvarsområde. 

Osäkerheten inom nämndens verksamhetsområde bedöms vara nyanlända flyktingars behov, det 
försämrade konjunkturläget samt utvecklingen av pågående pandemi. 

Den ram som socialnämnden föreslagits är till största del baserad på en volymberäkning som utgår 
från ett flertal nyckeltal för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen för 
funktionshindrade. Detta innebär att nämndens ram beräknats utifrån antagandet att den 
verksamhet som bedrivs ska bedrivas enligt den genomsnittliga kostnad, nettokostnadsavvikelse som 
kan förväntas utifrån Vaxholm stads specifika strukturella förutsättningar utifrån demografi, 
socioekonomi och geografi. 

Effektiviseringar 

Prio 
ord. 

Effektivisering 

Datum 
genom-
förande 
(år-mån) 

Besparings
-effekt 

2021 (tkr) 

Besparings
-effekt 

helår (tkr) 
Konsekvens 

1 
Översyn av 
personal- 
Myndighet 

2 021 1 500 1 500 
Anpassad verksamhet, efter nya behov, 
analysera effekt av e-tjänster 

2 
Översyn av 
delegationsordnin
g 

2 021 600 600 
Granskning av överbeviljande, har 

alternativ rätt resurs erbjudits. Nya 
rutiner 

3 

Översyn ej 
lagstadgad 
verksamhet 
kontra behov 

2 021 500 500 
Överföring av viss samverkan/ på egen 

regi, fylls funktionen 

4 
Anpassning av 
egen regis 
bemanning 

2 021 1 500 1 500 
Beläggningsgraden enligt BM på säbo, 

Brukartid enligt BM hemtjänst 

5 
Digitalt stöd 
hemtjänst 

2 021 300 300 Minskad administration, enklare rutiner 

6 
Genomlysning av 
externt 
personalstöd 

2 021 300 300 
Följa upp effekter av t.ex handledning/ 

konferenser kurser 

7 Summa  4 700 4 700  

8      

9      

10      

 Summa     

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Digital utveckling 200 200 200 200 

Inventarier 250 250 250 250 

Miljöbil 700 350 350 350 

Summa 1 150 800 800 800 
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Digital utveckling: 

Medlen ska användas för digital utveckling inom främst inom Vaxholms särskilda boende. 

Miljöbil: 

Inköp av 1 miljöbil planeras årligen 2021 till 2023. 

Taxor och avgifter 



 
 TAXOR OCH AVGIFTER  §  
  
 2020-09-01   

 
 
Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 
 
Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan  
för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 47 600 kr för 2021. 
 
Minimibeloppet 
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.  
 
Förbehållsbelopp 
Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimi-
belopp) och boendekostnad.  
 

Minibelopp för 2021 Belopp per månad 
Minimibelopp för ensamstående. 5373 
Minimibelopp per person för makar  
och sammanboende. 

4540 
 

Minimibelopp yngre med familjebild-
ning, efter individuell prövning. 

+ 10 % 
 

 
Högsta avgift 
Från och med den 1 januari 2021 är den högsta avgiften 2139 kr per månad. 
 
5.1 Äldreomsorg 
 
Hemtjänst 
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadnivån. Vid be-
räkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp. 
 

Typ av insats/nivå Högsta möjliga egenavgift per månad 
per enskild insats, kr  

1 serviceinsats per månad 428 
2 serviceinsatser per månad 856 
3 serviceinsatser per månad 1283 
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1069 
Omsorg över 7 gånger per vecka 1604 
Installationsavgift larm: Ingår i maxtaxa. 428 
Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 

 

Särskilt boende 

 Avgift per månad, kr 
Heldygnsomsorg per månad 2139 
Måltider, abonnemang  4250 
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa 2250 

 
I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hy-
reskostnad regleras separat. 
 
 



 2(2) 
Vaxholms stad  Taxor och avgifter  

 
 2020-09-01  
 
 

 
 
Tillfälligt boende 

 Avgift per dygn, kr 
Omvårdnadsavgift  70  
Måltider /tillredning  66 
Råvarudel: ingår ej i maxtaxa 74  

 
Övriga insatser 

 Avgift per månad/gång 
Matlådor (30 kr är råvaror/ ingår ej i 
maxtaxa)  

65 kr per matlåda 

Dagverksamhet mat Frukost: 15 kr 
Huvudmål: 30 

Fika:8 kr 
Dagverksamhet: Omsorgsdel 43 kr per dag 
Trygghetstelefon 214 kr per inledd månad 
Turbundna resor 43 kr per dag, högst 620 kr per månad. 

 
5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Matkostnader 

Vistelseform Avgift/ månad/gång 
Korttidsvistelse, barn och ungdom un-
der 18 år. 

50 kr per dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn 
Fritidsvistelse för barn och ungdom  
över 12 år. 

7 kr per dag,  
140 kr per månad 

LSS-boende för barn under 18 år, 
i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 

 
5.3 Familjerådgivning 

Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 
 
5.4 HVB hem för vård och boende 
 

Egenavgiften för vård och behandling 
avser endast vuxna missbrukare. (HVB)  

80 kr/dygn 
 

HVB, vuxna (SoL, LVM) 
Stöd och omvårdnadsboende. 

200 kr Per dygn 
 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens nyckeltal 
Socialnämnden 2020 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen är kopplade till nämndens mål och är könsuppdelade. 

Kvalitet 

Mått Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

BM-värde 
2019 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) totalt 

94 92 91 85 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) kvinnor 

93 93 92 84 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) män 

96 89 89 86 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) totalt 

74 71 69 78 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) Kvinnor 

89 76 70 78 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) män 

43 60 67 78 

Livsmiljö 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

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

82 100 88 78 

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

85 100 95 80 

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

82 100 86 76 

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

72 100 82 74 

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

67 100 sekretess 77 

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

75 100 sekretess 73 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde totalt 

81 92 83 103 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde kvinnor 

79 96 77 107 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde män 

83 91 87 100 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) totalt 

28 32 24 36 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) kvinnor 

32 27 28 39 
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Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) män 

26 36 22 33 

 

 



Övergripande

Prisbasbelopp 

Minimibelopp äldre

Minimibelopp äldre samboende 

Minimibelopp yngre med familjebildning, individuell prövning

Högsta avgift per månad (maxtaxa)

Hemtjänst

1 serviceinsats per månad Månad/ dygn

2 serviceinsatser per månad Månad/ dygn

3 serviceinsatser per månad Månad/ dygn

Omsorg upp till 7 gånger per vecka Månad/ dygn

Omsorg över 7 gånger per vecka Månad/ dygn

Installationsavgift larm: Engångskostnad. Ingår i maxtaxa. Gång

Ej återlämnat larm efter slutfaktura

Särskilt boende

Heldygnsomsorg i särskilt boende Månad/ dygn

Måltidsabbonemang Månad/ dygn

Varav råvarudel (ingår ej i maxtaxa) Månad/ dygn

Tillredningsdel Månad/ dygn

Tillfälligt boende

Omvårdnadsavgift: Dygn

Måltider per dag Dygn

Kost, råvarudel: Dygn

Tillredning  (ingår i maxtaxa) Dygn

Övriga insatser

Matlådor: (råvaror 2021=  råvaror 30 kr/ låda ) Låda

Dagverksamhet: Frukost Servering

Dagverksamhet: huvudmål/lunch Servering

Dagverksamhet: Fika Servering

Dagverksamhet: omvårdnad Besök

Trygghetstelefon: Abonnemangstjänst Månad

Turbundna resor: Gång

LSS

Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år. Per dygn Dygn

Korttidsvistelse, vuxna. Per dygn Dygn

Fritidsvistelse ungdom över 12 år. Dag/ månad Dag/ mån

LSS-boende för barn under 18 år. Månad/dygn

Övrigt Ifo

Besök på familjerådgivning. Gång

Hvb. Behandling. Dygn Dygn

HVB, Stöd och omvårdnadsboende. Dygn Dygn



Kostnad i kr per månad 2019 Kostnad i kr per månad år 2021 Ökning/ kr

47300 47600 300

5339 5373 34

4512 4540 29

+ 10 % + 10 % -

2125 2139 13

425 428 3

850 856 5

1275 1283 8

1063 1069 7

1594 1604 10

425 428 3

2000 2000 -

2125 2139 13

3920 4250 330

1960 2250 290

1960 2000 40

70 70 -

130 140 10

65 74 9

65 66 1

65 65 -

13 15 2

27 30 3

7 8 1

42 43 1

213 214 1

42 43 1

50 50 -

100 100 -

7/140 7/141 -

Mots. ett underhållsstöd/förälder Mots. ett underhållsstöd/förälder -

150 150 -

80 80 -

200 200 -



0,2

0,4

0,6

0,5

0,75

0,2



av högsta avgift

av högsta avgift

av högsta avgift

av högsta avgift

av högsta avgift

av högsta avgift

Levereras som ett huvudmål, tillredning samt råvaror (40 %) tillredning. Leverans ingår. (27 kr är råvaror/ ingår ej i maxtaxa). 

råvarudel för lunch, huvudmål 40 procent av livsmedelskostnaden per dag.

 Omsorgsdel, 2 procent av maxtaxa per dag.

(10 procent av maxtaxa)

Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan dag, resa tur och retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per månad motsvarande SL:s reducerade 30-dagarsbiljett.

I förekommande fall även logi.



per år dag

114 30 3420

Levereras som ett huvudmål, tillredning samt råvaror (40 %) tillredning. Leverans ingår. (27 kr är råvaror/ ingår ej i maxtaxa). 

Avgiften fastställs till 2 procent av maxtaxan dag, resa tur och retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per månad motsvarande SL:s reducerade 30-dagarsbiljett.



Matkostnader 
Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett 
hushåll. En av utgiftsposterna är livsmedel. Beräknade kostnader för livsmedel 
har tagits fram för en 4-veckors matsedel. Siffrorna gäller för 2020.

Matkostnader för barn 6 månader – 9 år 

Kostnad per 
månad 

6 - 11 mån 1 år 2 – 5 år 6 – 9 år 

All mat lagas 
hemma 

870 950 1 220 1 780 

All mat lagas 
hemma utom 
lunch 
vardagar 

650 710 940 1 350 

Matkostnader för barn 10–17 år 
Kostnad per månad 10 – 13 år 14 – 17 år 

All mat lagas hemma 2 230 2 690 

All mat lagas hemma 
utom lunch vardagar 

1 700 2 040 

Matkostnader för vuxen 18–75+ år 
Kostnad per 
månad 

18 – 30 år 31 – 60 år 61 – 74 år 75+ år 

All mat lagas 
hemma 

2 950 2 770 2 490 2 490 

All mat lagas 
hemma utom 
lunch 
vardagar 

2 240 2 110 1 890 1 890 



Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2020-09-24

Änr TFK 2020/107.040
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 53 Yttrande till mål och budget 2021-2023, taxor och avgifter 2021

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2021-2023, samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som 
nämndens eget, med ändringen att punkt 13 gällande nämndernas storlek stryks, och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Anna-Lena Nordén (WP) anmäler följande anteckning till protokollet.

Föreningsbidraget, och på vilket sätt bidraget fördelas, bör ses över under våren.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2021-2023 samt taxa för 2021 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

Yrkanden
Tina Runhem (M) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Anders Mårtensson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, med tillägget att punkt 13 angående 
nämndernas storlek stryks i förslaget. 

Ajournering 19:35-19:49. 

Curt-Åke Stefan (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att taxa 2 gällande 
lokahyresnivån behålls på samma nivå som tidigare. 

Anders Mårtensson (C) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Proposition 1
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 1
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden för teknik, fritid och 
kultur:

Ja röstar: den som vill att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Bengt Sandell (S), Anders Mårtensson (C), Anton Granath (L), Göran Nilsson (S), Karin Urbina Rutström 
(MP), Curt-Åke Stefan (V).

Nej röstar: den som bifaller Tina Runhems (M) yrkande om återremiss. 

Tina Runhem (M), Lars Wessberg (M), Mats Olofsson (M), Anna-Lena Nordén (WP), Stefan Åsblom (WP). 

1



Protokoll
2020-09-24

2 av 2

Nämnden för teknik, fritid och kultur

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Omröstningsresultat 1
Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Proposition 2
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag med Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 2
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden för teknik, fritid och 
kultur:

Ja röstar: den som bifaller Curt-Åke Stefan (V) tilläggsyrkande.

Karin Urbina Rutström (MP), Curt-Åke Stefan (V).

Nej röstar: den som bifaller Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 

Bengt Sandell (S), Anders Mårtensson (C), Tina Runhem (M), Anton Granath (L), Göran Nilsson (S), Lars 
Wessberg (M), Mats Olofsson (M), Anna-Lena Nordén (WP), Stefan Åsblom (WP). 

Omröstningsresultat 2
Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 2 ja-röster mot 9 nej-röster bifaller 
förvaltningens beslutsförslag med Anders Mårtenssons (C) tilläggsyrkande. 

Reservationer
Tina Runhem anmäler för (M) reservation i enlighet med bilaga 1. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2021-2023, taxor och avgifter 2021 2020-08-11
Yttrande till Mål och Budget 2021 Nämnden för teknik, fritid och kultur
Bilaga 1. Taxor 2021
Bilaga 2. Investeringsbehov 2021 fastighetsenheten
Nämndens nyckeltalslista 2021

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Koray Kahruman
Fastighetsenheten, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
André Hagberg, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2020-08-11

Änr TFK 2020/107.040
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Yttrande till Mål och Budget 2021-2023, taxor och avgifter 2021

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2021-2023, samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 
Yttrande till Mål och Budget 2021-2023 samt taxa för 2021 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2021-2023, taxor och avgifter 2021 2020-08-11
Yttrande till Mål och Budget 2021 Nämnden för teknik, fritid och kultur
Bilaga 1. Taxor 2021
Bilaga 2. Investeringsbehov 2021 fastighetsenheten
Nämndens nyckeltalslista 2021

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Koray Kahruman
Fastighetsenheten, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
André Hagberg, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

• underhåll av stadens: 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 

• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 

• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 
dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 

• barn- och ungdomsverksamhet 

• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 

• biblioteket som kulturellt rum 

• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 

• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen) 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

I kommunen finns ett brett 
utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

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

  50 %  

Andel barnbokslån (%)  45 % 50 %  

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

  50 %  

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

  60 %  

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

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

78% 81% 85% 89% 

SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år. 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 

Skötsel av gator och vägar, andel 
nöjda medborgare (%) 

  50 %  

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

  50 %  

Skötsel av allmänna platser, t.ex. 
parker, torg, lekplatser, andel 

  50 %  
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Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

nöjda medborgare (%) 

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

  50 %  

Vaxholms stad har ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar, andel (%) 49%   43% 

Kommunen har 
energieffektiva lokaler. 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

139  150  

SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år. 

Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-3,3% 1,7% 0% 0% 

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

100,5  95  

Vakansgrad lokaler (%)   5 %  

De två sista indikatorerna är nya för 2021 och utfall gällande vakansgrad saknas för tidigare år. 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som andel nöjda medborgare avseende ett antal frågor inom området. 
Resultatet för året redovisas i december varje år. Från 2021 omformuleras de indikatorer som kan 
hämtas från undersökningen, vilket innebär att jämförelsevärden bakåt kommer att saknas. 
Indikatorer för kvalitet saknas för viktiga områden som t ex fastighet, gata och trafik. Det kommer att 
åtgärdas inför 2022. 

Fastighet 

Fastighetsenheten genomför en omorganisering med syftet att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
enhetens verksamhet. Målsättningen är att säkerställa en effektiv och professionell driftverksamhet 
och samtidigt kunna arbeta med utveckling- och förbättringsarbete. 

Omorganiseringen sker redan på hösten 2020 men får full effekt först när driftbudget är fördelad på 
respektive fastighetsförvaltare. 

Enheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa hög kvalitet 
med kostnadseffektiva avtal. 

Enheten arbetar med ny driftupphandling av fastighetsskötsel och nytt avtal skall slutas i maj 2021, 
efter detta arbetar enheten vidare enligt upphandlingsplanen. Planering av ny upphandling av 
lokalvård planeras och skall genomföras under våren 2021. Övriga upphandlingar prioriteras i samråd 
med upphandlingsenheten och utgår från upphandlingsplanen. 

Enheten arbetar under hösten med att ta fram nytt avtal för campingen som skall börja gälla i början 
av 2021 och som syftar till att få en mer attraktiv verksamhet med fler besökare. 

Enheten kommer se över följande objekt och omförhandla avtal under 2021: 

• ÅVC mm, Hammaren 3 (flertalet avtal), Vaxön 

• Biografen, Vaxön 

• Kores, Vaxön 

• Hembygdsgården, Vaxön 

• Gamla Roddarhuset i Vaxholm, Vaxön 

• Vaktkuren, Rindö 

• Gamla konsumbutiken, Rindö 

• F.d. lärarbostaden på Rindö förskola 

• F.d. skolbyggnaden på Rindö förskola 

Enheten har fått i uppdrag av nämnd att ta fram en ny internhyresmodell för socialförvaltningen. 
Målsättningen är att få den nya modellen beslutad i kommunstyrelsen i februari 2021. 

Enheten arbetar även vidare med att utveckla och förbättra internhyresmodellen för 
utbildningsförvaltningens bestånd. 

Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och 
Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. 
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Enheten ligger generellt i fas med myndighetsbesiktningar men har varit tvungna att söka dispens för 
några av socialförvaltningens byggnader på grund av besöksförbudet relaterat till Covid19. 

Området saknar indikator inom området kvalitet, vilket föreslås åtgärdas till år 2022 

Gata och trafik - mark/park 

Fokus i arbetet med gator och vägar är att få bästa kvalitet för tillgängliga medel. Det betyder bland 
annat att genom samarbete med parter som utför arbete i stadens gator få ett större resultat utifrån 
en mindre ekonomisk insats, till exempel genom att kommunen förbättrar gatustandarden i samband 
med att Roslagsvatten utför arbete på dagvattenanläggningen. 

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden. 
Skogsskötseln ska utvecklas genom nya riktlinjer som tagits fram och som ska implementeras. 

Området saknar indikator inom området kvalitet, vilket föreslås åtgärdas till år 2022. 

Bibliotek 

Biblioteket har haft en särskilt viktig funktion under året. Vårens och sommarens pandemi har gett 
en ökad efterfrågan på att låna både fysiska och digitala medier. För att möta den ökande efterfrågan 
på e-medier, dvs e-böcker, e-ljudböcker och digitala filmer omprioriterades budgeten för dessa år 
2020 från 45 000 kronor till 75 000 kronor och utlåningen har delvis fått begränsas så att biblioteken 
kan hålla budgeten för e-medier året ut. 

Ett nytt bibliotekssystem från 2021 kommer att ge nya möjligheter för aktuell information och ge 
annan service till låntagarna. För närvarande "chippas" alla böcker så att bibliotekets böcker kan ingå 
i den nationella bibliotekskatalogen, till gagn för låntagare i hela Sverige. 

Området mäts med indikatorn Bibliotekets digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) samt indikatorn Andel barnbokslån. 

Kultur 

Arbetet med allmänkulturen syftar till att skapa och underlätta för goda kulturupplevelser i Vaxholm 
för alla åldrar och inom olika kulturyttringar. Det görs genom nära samarbete med kulturföreningar, 
utdelande av kulturbidrag och kulturstipendier, genom olika kulturevenemang med höjdpunkten 
Kulturnatten som nästa år genomförs för 10:e året. Kulturansvarig (en tjänst på 30 % med 
administrativt stöd på 10 %) ansvarar även för kommunens konstverk som är samlade i en 
konstdatabas som uppdateras varje år. 

Kulturnatten har under de senaste åren ökat sin publik, en tradition med jul- och nyårskonsert har 
etablerats och flera evenemang riktade till ungdomar har genomförts. Mer skulle kunna genomföras 
och för att fortsätta utveckla kulturen beslutades om att förstärka  både bemanning och ekonomiska 
resurser inför 2020. På grund av pandemin har denna satsning pausats med förhoppning att tas upp 
igen till 2021. 

Ansvaret för allmänkulturen flyttas från 2021 över till den nya enheten bibliotek och kultur för att 
minska sårbarheten och ge samarbetsvinster. 

Området mäts med indikatorn det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%). 

Fritid 

Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret. För närvarande samlas önskemål in från 
allmänheten och en kontakt har tagits med Vaxöskolas elevråd. För övrigt kommer fokus under 
kommande år att ligga på att vidmakthålla befintliga fritidsanläggningar. Fritidsanläggningarna består 
bland annat av spår och leder, utomhusgym, inomhushallar, bad och fotbollsplaner. På Resarö 
planeras för att fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att förändra den till en 
konstgräsplan. 

Området mäts med indikatorn Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
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motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%). 

Bredband 

Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. På 
Rindö samförläggs fiberledningar i samarbete med RFEF (Rindö Fiber Ek. Förening), längs med 
Rindövägen. En viss del är redan förlagd och resterande nedläggs i samband med projekt för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen som påbörjas under 2020. 

När projektet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställt har Vaxholms stad fiberledningar 
till sina verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens 
verksamheter är en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 

Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020/2021 för sitt interna fibernät 
mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådighet men som 
också genererar ett driftbehov framåt. 

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten 
men följer marknadens utbyggnad av bredband till våra invånare. Utbyggnaden av fibernätet i 
Vaxholm drivs av både föreningar och företag, flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. 
Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen planerar för att underlätta för 
marknaden för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt. Detta görs med hjälp av samtal och i 
samband med schaktningsprocessen. 

Området mäts med indikatorn Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%). 

Digitalisering 

Fastighetsenheten och tekniska enheten har infört ett kundtjänstsystem under 2020. Det kommer att 
underlätta hantering av felanmälningar och synpunkter. Systemet möjliggör också att statistik tas 
fram över typer av frågor mm. Biblioteket planerar för ett nytt bibliotekssystem under 2021 som 
kommer att ge möjligheter för mera och bättre information till kunderna. Biblioteket medverkar i ett 
nyligen påbörjat regionalt samarbete kring öppna data. 

Livsmiljö 

Gata/trafik - mark/park 

Skötseln av gator och vägar är viktig för bland annat framkomlighet och trafiksäkerhet. Under 2020 
har bland annat ett nytt sätt att laga skador använts som gett positiv effekt. Skötseln av gator och 
vägar, parker, lekplatser mm sker genom ramavtalade entreprenörer. Genom kontinuerlig dialog 
med entreprenörerna säkerställs att arbetet görs på bästa möjliga sätt. Enheten arbetar även 
systematiskt med att förbättra skicket på kommunens gator och vägar på annat sätt, till exempel 
genom kontroll av schaktningsarbeten och genom att bjuda in till samordningsmöten med de som 
drar ledningar i kommunens gator och vägar. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%), Skötsel av 
gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%), Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%). 

Fastighet 

Enheten arbetar tillsammans med hållbarhetsenheten för att ta fram en ny energiplan. Dessutom 
undersöks möjliga åtgärder för att öka biologisk mångfald inom tomtmark. 

Energibesparande åtgärder prioriteras i första hand ur ett direktavkastningsperspektiv. 

På fyra års sikt ses behovet av nyinvestering i teknisk utrustning inom styr och regler över i syfta att 
optimera driften av energikrävande anläggningar. Fokus är att som minimum säkerställa efterlevnad 
av de förändrade kraven inom området som skall vara implementerade 2025-01-01 enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 3 kap 15§. 
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En högre nivå av fastighetsautomation bör dock leda till lägre energikostnader men innebär också 
behov av investeringar. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, 
äldreboende, andel nöjda medborgare (%) samt Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler. 

Jämställt deltagande i idrottsaktiviteter 

Föreningarna i Vaxholm har generellt ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Området mäts med indikatorn Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%). 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) 
Prognos 

2020 
Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 

-50,9 -50,9 -51,9 -53,1 -55,8 

Nämnden för teknik, fritid och kultur (som styrt medelstilldelning): 

- Pris- och lönekompensation 

- Effektivisering 1,3% 

- Avetableringskostnader för paviljonger 

- Avskrivningar för kajprojektet 

Tekniska enheten: 

Rampåverkande kostnadsökningar och förändringar: 

• Indexuppräkning på fasta avtal beräknas till ca 210 tkr 

• Avskrivningar och kapitaltjänst för kajprojekt beräknas till ca 387 tkr 

• Ansvar för lokalbidrag till Rindöbornas förening flyttas till BUN, både kostnad och 
ramtilldelning 

  

Fastighetsenheten:  

Fastighetsenheten har succesivt fått god ordning på beståndet, driftavtal, hyresavtal och fokuserar 
på att arbeta strategiskt med kostnadseffektivisering samt säkerställande av intäkter. De närmaste 
tre åren blir flertalet större komponenter fullt avskrivna vilket ger en positiv effekt på enhetens fasta 
kostnader. Flertalet pågående och planerade nybyggnationsprojekt leder dessutom till avveckling av 
tillfälliga lokaler vilket bidrar till ett kostnadseffektivare fastighetsbestånd. 

Rampåverkande kostnadsökningar och intäktsminskningar under 2021 

• Indexuppräkning på fasta avtal beräknas till ca. 222 tkr 

• Avetableringskostnader för paviljonger kommer belasta enheten med cirka 1 235 tkr 

Rampåverkande kostnadsminskningar och intäktsökningar under 2021 

• Uppsägningar och omförhandlingar av fasta avtal uppskattas till 1 000 tkr 

• Externa intäkter beräknas öka med cirka 230 tkr 

  

Effektiviseringar 

Prio Effektivisering Datum 
genom-

Besparings
-effekt 

Besparings
-effekt 

Konsekvens 
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ord. förande 
(år-mån) 

2021 (tkr) helår (tkr) 

1 
Uppsägning av 
verksamhetsstöd 

mar-21 101 135 
Stödet används inte full ut men 
långsiktigt behöver nytt stöd tas fram 

2 
Fakturera 
fastighetsbolagen 
för arbetad tid 

jan-21 126 126 
Beräknad kostnad utifrån schablonsiffror 

baserat på kvadratmeter 

3 

Omförhandling 
driftavtal 
förpackningsinsa
mling 

jan-21 150 150 
Kräver resurser för att direktupphandla 
men konkurrensutsättning bör leda till 

en kostnadsminskning 

4 Energibesparing jan-21 100 100 
Uppskattad besparing p g a genomförd 

investeringsåtgärd och byte av 
energikälla 

5 
Uppsägning av 
växtvårdsavtal i 
kommunhuset 

jan-21 41 41 
Ev. motstånd från personal i 

kommunhuset 

6 
Tillsyn och 
förändrad taxa 
TA-planer 

jan-21 20 20 

Tillsynen behöver öka för att undvika 
schaktarbeten som inte är anmälda. 

Taxan för TA-planer bör dessutom kunna 
ökas, för att normalisera nivån i 

jämförelse med andra kommuner. 

7 
Förändrad och 
förenklad 
parkeringstaxa 

jan-21 250 250 

Parkeringstaxan är i förhållande till andra 
kommuner ganska låg och fragmenterad. 

En förenkling och färre olika avgifter 
samt en viss höjning ger positiva 

intäkter. Förenkling ger också 
medborgarna större möjlighet som 

dygnspriser m.m. 

8 
Enklare nytto- 
och 
boendeparkering 

jan-21 160 160 

En förenkling och utökning av boende- 
och nyttoparkeringen ger möjlighet för 

flera att få tillstånd och ger interna 
administrativa effektiviseringar. En viss 

höjning av taxan genomförs. 

9 
Ingen 
extraspolning i 
ishallen 

2 021 – 
01 

150 150 Ingen tidigare läggning av isen i ishallen 

10 
Minska 
föreningsbidrag 

2 021 – 
01 

100 100 

Föreningsbidragen minskas något. Av 
fem olika bidrag föreslås en, övriga 

bidrag minskas från 500 till 400 tkr. Ej 
minskning av aktivitetsbidrag. Utrymmet 
kommer dock sänkas på grund av flytt av 

bidrag till BUN 

11 
Ta bort 
hastighetsvarnare 

2 021 – 
01 

30 30 
Borttagning av hastighetsvarnarna 

innebär lägre driftkostnad vid 
batteribyten etc 

12 
Gemensam 
omförhandling av 
driftavtal 

okt-21 60 60 
Delvis rena effektiviseringar men även 

översyn av eventuell sänkt ambitionsnivå 

13 Nämndens storlek jan-21 65 65 
Nämndens storlek i antal ledamöter 

minskas till 2018 års storlek. 
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 Summa  1 353 1 387 2,5 % av TFK:s budget är 1 294 tkr. 

Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Gator- trafik -4 500 -5 000 -5 000 -5 000 

Om-och tillbyggnad 
fastigheter 

-8 500 -9 000 -9 000 -9 000 

Hamnar, kajer -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Fritid -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Park och mark -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Energi- och klimatåtgärder -3 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Tillgänglighetsanpassningar -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Infartsparkering -2 000    

Lekplatsinsats -2 000 -2 000   

Bredband -1 000    

Summa -23 500 -21 000 -19 000 -19 000 

Gator-trafik 

Enheten arbetar med att färdigställa en underhållsplan, som i sin första del, ska vara klar vintern 
2021. Underhållsplanen syftar till att säkerställa en plan för hur kommunen på ett kvalitativt och 
kostnadseffektivt sätt ska sköta alla anläggningar (gator, broar, lekplatser etc) och hur detta kan 
finansieras. Underhållsplanen ska visa på ett nuläge för anläggningarnas skick och samtidigt beskriva 
vad som behöver göras för att återställa anläggningarna till dess ursprungligen funktion. 
Underhållsplanen ska också visa på den underhållsskuld som finns, det vill säga differensen mellan 
vad som krävs för att anläggningarna ska hålla över tid och vad som faktiskt genomförs. Sker inte ett 
löpande underhåll på en viss nivå kommer anläggningarnas skick att succesivt försämras, vilket 
innebär att kostnaderna för att återställa dem skjuts på framtiden (=underhållsskuld). 

Stadens största anläggning är gatu- och vägnätet och här finns sedan tidigare en genomarbetad 
inventering av längd, bredd och skick. Inventeringen visar att 25 % av stadens gator är kategori 3, 
vilket motsvarar den sämsta nivån och att de är i akut behov av underhåll. Snittnivån i Sverige ligger 
på 17 % samtidigt som beräkningar och mätningar visar att nivån inte bör överstiga 5 % med tanke på 
kostnadseffektivitet, säkerhet mm. Varje år åtgärdar staden gatunätet för 3,5 mkr, för att bibehålla 
dagens standard skulle ett tillskott på 700 tkr behövas årligen. Detta innebär i praktiken att gatunätet 
för varje år sakta försämras. För att gatunätet skulle komma till samma nivå som snittet i Sverige 
skulle ett tillskott på 1,8 mkr årligen krävas. Anslaget för gata och trafik är på 5 miljoner, de övriga 
1,5 mkr används inom trafikområdet för parkeringsåtgärder och för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Underhåll och om-/tillbyggnad fastigheter 

Fastighetsenheten har beräknat den sammanlagda underhållsskuld till drygt 170 mkr och utifrån 
underhållsplanerna lyft fram akuta behov av åtgärder för cirka 64 mkr. Åtgärder prioriteras utifrån 
NS3424-modellen i enlighet med beslut från nämnd §2020/22-TFK. Underhållsskulden kan framstå 
som stor men i förvaltningens ögon hanterbar givet en ökning av tilldelad investeringsram. 

Flertalet av de mest akuta behoven har de senaste åren redan hanterats. Bland dessa finns 
exempelvis takrenovering av både Söderfjärdsskolan och Vaxö skola, dessutom är omläggning av 
Resarö skolas tak ett pågående investeringsprojekt. De högst prioriterade investeringsåtgärderna 
under 2021 är att färdigställa Resarö skolas tak samt åtgärder efter explosionen på Hembygdsgården. 
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Givet dagens investeringsvolym kommer inga nya större investeringsprojekt kunna rymmas under 
nästkommande år. Det som står på tur i prioriteringsordningen framgent är fortsatta åtgärder på tak 
samt säkerställande av brandlarmens funktion. 

Förvaltningen anser att investeringsramen för underhåll av befintligt fastighetsbestånd behöver vara 
som lägst 15 mkr per år de närmaste 3 åren för att säkerställa att beståndet bibehåller dagens 
funktion och värde. Se bilaga 2 

Även med den efterfrågad ökningen av investeringsramen krävs hårda prioriteringar och ramen 
måste nyttjas till underhållsåtgärder. Detta innebär att inga verksamhetsförändringar eller 
hyresgästanpassningar kan finansieras av fastighetsenheten. 

Ett av de objekt med mest akut underhållsbehov disponeras av Scoutkåren. Underhåll av denna lokal 
är dock inte motiverat ur ett finansieringsperspektiv. 

Förslagsvis samverkar kommunen med scouterna för att de ska få en ny lokal för den omfattande 
verksamhet som de bedriver. Scoutkåren har under en längre tid velat flytta sin verksamhet och det 
finns ett lämpligt läge på kommunal mark inom Eriksö friluftsområde. Scoutkåren har meddelat att 
de vill ha hjälp med vissa markarbeten medan de själva räknar med att stå för byggnaden. Ett sådant 
arbetet görs lämpligen samtidigt som kommunen färdigställer en parkering i anslutning till 
kommande scoutlokal, en parkering som behövs för besökare till Eriksö friluftsområde. Tomten där 
nuvarande scoutlokal finns är planlagd som småindustritomt och kan användas för andra ändamål. 

Hamnar, kajer 

Under 2020 har vissa delar av den längsgående bryggan från Norrbergshamnen åtgärdats. Ytterligare 
behöva av åtgärd kan uppstå under 2021. 

Fritid 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Park och mark 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Energi- och klimatåtgärder 

Åtgärder med kort payoff tid prioriteras, t ex byta till LED-belysning. Utredning sker av lämpliga 
lokaler för solcellsinstallation, som skall resultera i åtgärdsförslag. 

Tillgänglighetsanpassningar  

Det finns befintliga utredningar för kommunala lokaler och allmänplatsmark och det finns en del 
åtgärder som kan vidtas. Enheterna återkommer med förslag på åtgärder. 

Infartsparkering 

Upphandlingen av infartsparkeringen vid Engarn har fått avbrytas efter att strandskyddsdispensen 
överklagats. Överklagandet har nu avvisats och upphandlingen kan göras om. Åtgärden planeras att 
påbörjas under 2020 men i huvudsak utföras under 2021, och då behövs medel under 2021. 

Lekplats 

Det pågår planering för att förnya lekplats på Lägret under 2021. För närvarande inhämtas 
synpunkter från allmänheten och kontakt har etablerats med Vaxö skolas elevråd. 

Bredband 

Förhoppningsvis har åtgärder vidtagits under 2020 för att säkra kommunens eget bredbandsnät. 

Specifika behov av satsningar 

- Behov av nytt bibliotekssystem uppskattat till ca. 0,25 mkr 

- Breddning av infart till Hammaren 3 relaterat till ny ÅVC 0,5 mkr 
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- Utökning av VA-ledningar och dagvattenhantering på Hammaren 3 relaterat till ny ÅVC 1,6 mkr 

- Åtgärder för att säkerställa markarbeten, väganslutning och anslutningar för el, vatten och avlopp 
för ny Scoutstuga beräknas till ca. 1,5 mkr. En ytterligare åtgärd i direkt anslutning är utökad 
parkering på Eriksö och om åtgärderna görs tillsammans bedöms det kunna resultera i en 
effektivisering om ca. 1 mkr och båda åtgärderna beräknas de till 3 mkr. 

- Utrymme för intäktsskapande åtgärder på fastigheter (ex. Tenöbadet - Morfarsstugan), åtgärder bör 
bedömas ur ett affärsmässigt perspektiv. Kommer krävas för att säkerställa låg vakansgrad. 

  

Taxor och avgifter 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning.

Kvalitet

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Andel barnbokslån (%) 45 %

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

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

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

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

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

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

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare - män (%)

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare (%)

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

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

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

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%)

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare - män (%)

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare (%)

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

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

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

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 75% 78% 81% 89%
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Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%)

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)

Livsmiljö

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%) 49% 49% 43%

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 148 139

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

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

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

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare -
 kvinnor (%)

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare -
 män (%)

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)

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

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

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

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)

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

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

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

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
- kvinnor (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
- män (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)

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

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

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

Ekonomi

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande 
underhåll (kr/kvm) 75,1 100,5

Resultatavvikelse i procent (%) av budget -2,5% -3,3% 4,7% 0%

Vakansgrad lokaler (%)

Fotnot: SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter 
förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år.
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TAXOR OCH AVGIFTER 2021
Röd text tas bort, grön text är ny eller ersätter  

§ 99

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön
Inklusive moms

Zon 
kod

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön

Taxa

1595 2 timmar:
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan
- Rådhusgatan
- Repslagaregatan
- Rådhustorget
- Torggatan, östra delen
- Söderhamnsplan, parkeringsyta
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken

1 maj – 31 augusti:

30 kr per timme 8-18 varda-
gar och 8-15 helger (20 kr 

per timme)

1596 4 timmar:
- Kapellgatan
- Fiskaregatan
- Cronhamnsplan
- Strandgatan, norra delen
- Lägergatan
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf

1 maj – 31 augusti:

30 kr per timme 8-18 varda-
gar och 8-15 helger (20 kr 

per timme)

1599 2 timmar:
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell

Året runt:

30 kr per timme 8-18 varda-
gar och 8-15 helger (20 kr 

per timme)

1597 5 dygn:
- Roddaregatan östra delen
- Hamngatan 52, vid Storstugan

Året runt:

30 kr per tim.
 500 kr för en dygnsbiljett. 
(10 kr per timme de första 
12 timmarna, därefter 2 kr 

per timme)

1606      Höst, vinter, vår (kväll och helg)
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde

1/9 -30/4 (16 augusti-14 ju-
ni)

              (måndag-fredag kl 
18.00-07.00) Avgiftsfritt 
(vardagar, avgift helger 20 kr 
per timme.)
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2(10)
Vaxholms stad Taxor och avgifter 

 

Parkeringsförbud tisdagar 
00-08 1/9 -30/4

1606 Sommar, 5 dygn
- Halva Kronängsskolans 

parkeringsområde

1/5 – 31/8 (15 juni-15 au-
gusti)

20 kr per tim. (10 kr per tim-
me de första 12 timmarna, 
därefter 2 kr per timme)

 300 kr för en dygnsbiljett.

1598 30 dygn:
- Floravägen, parkeringsyta

1 juni – 31 augusti:

100 (40)kr per dygn de förs-
ta 10 dygnen,

därefter avgiftsfritt

Drivmedelsladdning eltaxa

Zon 
kod

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa

6078 4 timmar (under pågående laddning):
- Västerhamnsplan
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset

Året runt:

25 (17) kr per timme

Boendeparkeringstillstånd
Inklusive moms

Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms kommun samt av de som äger en fastighet 
eller är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm. För bo-
ende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse. Tillståndet kan sökas av folkbokförda 
inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan samt öar utan 
fast förbindelse

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars 
begränsning eller med längre tillåten tid.

Tillstånd tilldelas maximalt 2 (1) stycken per hushåll. 

Helår 2500 kr (1400 kr)
1 maj – 31 augusti  450 kr (300kr) per månad
1 september – 30 april  150 kr (100 kr) per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 kr (400 kr), återstående tid 
på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Boendeparkeringstillstånd 2
Inklusive moms

För boende i Vaxholms stad
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Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom Vaxholms kommun.

Helår 2300 kr
1 maj – 31 augusti   400 kr per månad
1 september – 30 april   200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd
Inklusive moms

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 
förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-
vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet. 

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 (1) tillstånd per 
adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 
och/eller sophantering i egen regi

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 
skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 (72) timmar på 4 timmarsparkeringar el-
ler längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte 
längre än två timmar.

Helår                  4000 kr (2300 kr)
1 maj – 31 augusti   700 kr (400 kr) per månad
1 september – 30 april   200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 (400) kr, återstående tid 
på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering
Exklusive moms

Felparkering, grov förseelse 900 kr (700 kr)
Felparkering 700 kr (500 kr)

Tas bort ur taxan, då det inte får säljas tillstånd på allmänna platser
Tillfälligt parkeringstillstånd
 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till 
tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrif-
ter. Inklusive moms.
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4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Rådhuset mötesrum Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Sessionssalen, 28 sittplatser (50 per-
soner)

400 kr/timme (350 kr) 180 kr/timme (100 kr)

Nämndrummet, 12 sittplatser (15 
personer)

180 kr/timme (350 kr) 100 kr/timme (50 kr)

Västra gavelrummet, 14 sittplatser 150 kr/timme 50 kr/timme
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning

500 kr 500 kr

I hyran ingår:

 Projektor
 Wi-Fi

Rådhuset 
utställningslokaler

Storlek Dygnsavgift Veckoavgift

Alla rum 65 m² 850 kr (750 kr) 4400 kr (4000 kr)
Rum A 25 m² 370 kr (290 kr) 1700 kr (1540 kr)
Rum B 13 m² 200 kr (150 kr) 880 kr (800 kr)
Rum C 27 m² 400 kr (310 kr) 1850 kr (1660 kr)
Administrationsavgift, debiteras 
som en engångskostnad vid 
varje bokning

500 kr 500 kr

Matsalen i Kronängsskolan
300 personer

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 460 kr/h (400 kr) 280 kr/h (240 kr)
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt

360 kr/h (310 kr) 360 kr/h (310 kr)

Lokalvärd helg, lördagar och sönda-
gar, obligatoriskt

600 kr/h (510 kr) 600 kr/h (510 kr)

Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr
Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning

500 kr 500 kr

 Lokalvärd är obligatorisk 
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Aulan i Kronängsskolan
330 sittplatser

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1300 kr/h (1 100 
kr)

580 kr/h (500 kr)
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Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, 
obligatoriskt

360 kr (310 kr) 360 kr/h (310 kr)

Lokalvärd helg, lördagar och sönda-
gar, obligatoriskt

600 kr (510 kr) 600 kr (510 kr)

Städavgift, obligatorisk engångskost-
nad

800 kr 
engångskostnad

800 kr 
engångskostnad

Administrationsavgift, debiteras som 
en engångskostnad vid varje bokning

500 kr 500 kr

 Lokalvärd är obligatorisk 
 Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-
ligt självkostnadsprincip.
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4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%. 

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar,
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober)

Taxa

Grund plats 1380 kr (1 353 kr)
Normal plats 1964 kr (1 925 kr)
Fullgod plats 2865 kr (2 809 kr)
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser 3829 kr (3 745 kr)

Kajplatser i handelshamnar Taxa
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj
Fartyg som även disponerar el-plats

3225 (3 162) kr per månad
4058 (3 978) kr per månad

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och 
som upptar mer än 4 meter i bredd

6450 (6 324) kr per månad

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg 
lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, 
loggbok, eller liknande ”studsavgift”.

55 (51) kr per tillägg

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 287 (281) kr per natt
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 500 (485) kr per natt eller dag

990 (969) kr per dygn
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 990 (969) kr per natt eller dag

1720 (1 683) kr per dygn

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 
skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 
avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året. 

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista. 

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk. 

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar
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Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Torghandel Taxa 1 Taxa 2
Per plats och dag 475 kr 0 kr
Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr
Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 
x 3 meter.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 
beslut. 

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1200 (1100) kr
Per m2 och månad  200 (185) kr

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 
av redan befintlig verksamhet.

Disponerad yta Taxa
Per m2 och månad 200 (185) kr

Skyltvaror utanför butik

Disponerad yta Taxa
Per löpmeter och månad 110 (100) kr

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1200 (1100) kr
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark

240 (220) kr 

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 200 (185) kr 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan.
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4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv
Momsfritt

Taxa 1
Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/förening-
ar. 
Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.
Taxa 3
Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin.

Gymnastiksalar och Sport-
hallar

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Taxa 3
Terminspris

Sporthallen, Campus 340 (310) kr 120 kr 4 000 kr
Bollhallen, Campus 340 (310) kr 120 kr 4 000 kr
Vaxö gymnastiksal 210 (190) kr 80 kr 2 700 kr
Resarö gymnastiksal 210 (190) kr 80 kr 2 700 kr
Rindö sporthall 230 (210) kr 100 kr 3 100 kr
Rindö spegelsal 210 (190) kr 80 kr 2700 kr

Övriga bokningsbara lokaler i Campus Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Spegelsalen 240 (220) kr 100 kr
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Föreningens tvättstuga - 20 kr

Ishall Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr

Fotbollsplan Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr
Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 
kräver övernattning regleras genom avtal.
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4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter

Per medium och påbörjad vecka 10 kr
Korttidslån 5 kr per dag
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr

Förkomna medier

Barnmedier 150 kr per styck
Vuxenmedier 250 kr per styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-
pris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida 2 kr
A4 färg, per sida 5 kr
A3 svart/vit, per sida 4 kr
A3 färg, per sida 10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Fax

Inrikes, första sidan 10 kr
Inrikes, övriga per sida 2 kr
Utrikes, första sidan 20 kr
Utrikes, övriga per sida 2 kr

Övriga avgifter

Fjärrlån 10 kr
Nytt bibliotekskort 10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr 50 kr
1 001 – 5 000 kr 100 kr
5 001 – 15 000 kr 200 kr
> 15 001 kr 500 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark) 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning
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4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats)

Schakt Taxa
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr
Första veckan öppen schakt -
Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr
Försening utan förlängning 3 000 kr
Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr

TA-plan Taxa
Ansökan om TA-plan 1200kr (400 kr)
Kommunen tar fram TA-plan 3000kr (2500 kr)

Vite schakt Taxa
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka

Vite TA-plan Taxa
Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle
Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn
Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn
Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och tillfälle
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

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

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0

Behov av investeringsram 

Definitioner av begrepp
Avskrivningstid: Hur länge en investering skrivs av, skall enligt redovisningsregler spegla teknisk 
livslängd/nyttjandetid. Generellt brukar dock avskrivningstiden vara kortare på grund av att 
försiktighetsprincipen tillämpas. Ger en avskrivningskostnad som är menad att spegla 
kapitalförslitningen och de nya reglerna gällande komponentavskrivning är framtagna för att i högre 
grad spegla faktiska kostnader på resultaträkningen under en investerings nyttjandeperiod. 

Teknisk livslängd: Skall motsvara den tid som en anläggning är funktionsduglig. Den ekonomiska 
livslängden kan maximalt motsvara den tekniska livslängden. 

Tillgång: ”En resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska 
fördelar eller servicepotential i framtiden. RKR (rådet för kommunal redovisning) 11.4” En tillgång 
aktiveras i anläggningsregistret när en investering är färdigställd och betalas sedan av som en kostnad 
under avskrivningsperioden. 

Materiell anläggningstillgång: Fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivningskostnad: En minskning av det ekonomiska värdet av tillgången under avskrivningsperioden.

Komponentavskrivning: Avskrivningsmetod framtagen utifrån internationella regelverk för redovisning 
av materiella anläggningstillgångar. För kommunernas del regleras det i lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och vägledning ges av RKR (rådet för kommunal redovisning) och avskrivningstider av 
komponenter återfinns i bild 2. Metoden går ut på att dela upp mer komplexa investeringar i mindre 
delar, komponenter, för att i högre grad avspegla delar av investeringars olika tekniska livslängd. 
”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.” RKR 11.4. 
Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting gick över till att tillämpa komponentavskrivning mellan 
åren 2014-2018. Målsättningen med lagstiftningen är enligt SKR:

 Mer rättvisande kostnadsredovisning dels beroende på att underhållsutgifter som är betydande 
och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och skrivs av, dels eftersom 
avskrivningarna baseras på respektive komponents nyttjandeperiod istället för tillgångens 
nyttjandeperiod som helhet.

 Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga underhållsåtgärder och byten 
av komponenter redovisas som tillgång istället för som kostnad.

 I förlängningen innebär detta att kommuner och landsting med en 
komponentredovisningsmodell kan göra en mer rationell planering av underhållsinsatser utifrån 
ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv 
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Underhållsskuld
Underhållsskuld brukar normalt definieras som summan av det eftersatta underhållet och leder i 
längden till kapitalförstörelse. Det finns en mängd olika modeller och sätt att räkna på detta varför en 
exakt definition är svår att ta fram. En ytterligare svårighet är att teknisk livslängd är svår att uppskatta 
och egentligen inte säkerställd förrän funktionen av anläggningen faktiskt brister.

Anledningarna till att underhåll skjuts på framtiden kan vara flertaliga. Det kan vara allt från en 
resursfråga, kompetensfråga samt dokumentationsfråga. Ibland finns det rimliga skäl till att skjuta upp 
underhållsåtgärder, det kan handla om en anläggning som antas rivas eller i stor utsträckning ändra 
användning. Staden har exempelvis genomfört en del strategiska markköp för att nyttja till andra 
ändamål än befintlig byggnation medger. 

Underhållsskulden på fastighetsenheten har uppskattats på tre olika sätt:

1. Anskaffningsvärde minus bokfört värde: ca. 275 mkr

2. Avskrivningar minus reinvesteringar de senaste 10 åren: ca. 133 mkr

3. Bedömd skuld utifrån beräknat värde på avskrivna komponenter: ca. 170 mkr

Bedömning av alternativ

Alternativ 1 ger en faktisk överblick av hur värdeförändringarna av de materiella anläggningstillgångarna 
i stadens lokal- och bostadsbestånd ser ut men kan vara något missvisande vid bedömningen av 
underhållsbehovet. Detta då flertalet komponenter kan skrivas av på en lång tid och således bidra till en 
stor skuld (så som stomme, tak och fasad) men ändå inte vara i behov av betydande underhållsåtgärder. 

Alternativ 2 ger en inblick i hur mycket som investerats i beståndet minus avskrivningarna de senaste 10 
åren vilket är en relativt kort tid sett ur komponenternas livslängd. De ger en pedagogisk insikt i hur en 
teoretisk underhållsskuld kan utvecklas över tid när reinvesteringsnivån är låg. Se bild 1. Givet att vi har 
en komponentavskrivningsmodell där avskrivningstiden för respektive komponent matchar den tekniska 
livslängden bör dock investeringsbehovet i stort matcha den årliga avskrivningen. Den årliga 
avskrivningen för stadens fastigheter har de senaste 10 åren ökat från 15 mkr per år till 30 mkr per år 
medan investeringsutrymmet ökat från 6 mkr till 9 mkr. Något som gör denna analys missvisande är att 
innan 2014 verkar de flesta underhållsåtgärder belastat driftbudgeten snarare än investeringsbudgeten.

Alternativ 3 utgår från de komponenter i byggnaderna som faktiskt är avskrivna i anläggningsregistret. 
Livslängden av komponenterna bedömdes i samband med införande av komponentavskrivning i 
anläggningsregistret. Bedömningarna utfördes av dåvarande teknisk fastighetsförvaltare i samråd med 
ansvarig ekonomisk controller. Detta innebär att både ekonomisk livslängd och teknisk livslängd av 
dessa komponenter är slut. Majoriteten av komponenterna är värderade utifrån stadens 
schablonmodell för komponentavskrivning och utgår anskaffningsvärdet. Detta är generellt lågt räknat 
då flertalet av byggnadernas anskaffningsvärde är långt under kostnad för nyanskaffning. I de fall där 
offerter och/eller beräkningar av åtgärder är framtagna ligger dessa till grund för behovsbedömningen. 
Denna uppskattning bedöms som mest tillförlitlig.

33



2020-03-09
Dnr  

3 av 6

Risker med underhållsskuld
Risken med att skjuta på underhåll är att anläggningens funktion brister. Oftast går det att upprätthålla 
funktionen med felavhjälpande hantering under en viss tid utan allt för allvarliga konsekvenser. Detta 
medför dock ökade driftkostnader och sämre komfort för hyresgästen. Generellt ökar driftkostnaderna 
mer ju längre en åtgärd skjuts upp. Vissa komponenter är dock viktigare än andra och ur ett ekonomiskt 
perspektiv är de yttre komponenterna på en byggnad viktiga. Det innebär tak, fasad och fönster vars 
funktionsbrist kan leda till vattenskador vilket i sin tur kan få stora ekonomiska konsekvenser. Sett till de 
inre komponenterna är det tekniska komponenter som hiss, brandlarm m.m. som kan leda till allvarliga 
konsekvenser. Dessa är därför generellt lagstiftade att besiktigas och om åtgärder inte utförs kan det 
leda till viten och sanktioner. 

Den generella risken med att bygga upp en för stor underhållsskuld är att många akuta fel kan 
uppkomma nära varandra i tid. Särskilt om många av byggnaderna är byggda ungefär samtidigt. Att det 
finns en underhållsskuld är dock i sig inte ett allt för stort bekymmer. Fokus bör snarare vara på att 
säkerställa att den succesivt inte ökar och att akuta fel hanteras. En komponent kan vara både avskriven 
och bedömd som tekniskt slut utan att det blir ett akut problem. 

Bedömning av investeringsbehov
Uppskattning av årlig investeringsvolym

Principiellt går det att argumentera för att reinvesteringarna bör vara lika med avskrivningarna om 
målsättningen är att bibehålla värdet i fastighetsbeståndet. Om reinvesteringsnivån är lägre än 
avskrivningarna per år tappar beståndet kontinuerligt i redovisat värde. Fastighetsbeståndet genererar 
en löpande avskrivningskostnad om ca. 30 mkr per år i dagsläget. Problematiken med denna princip är 
dock att avskrivningstiderna oftast är satta med en stor försiktighetsprincip vilket resulterar i att de 
skrivs av i snabbare takt än behovet av att ersätta komponenter faktiskt uppkommer. Behoven är 
dessutom sällan så pass linjära att det är en rimlig strategi att helt utgå från avskrivningsnivån. 

Ett annat sätt att angripa problemet är att jämföra med benchmarkingvärden för behov av planerat 
underhåll. Enligt Repab (som tar fram branschstatistik för fastigheter) bör ett innehav motsvarande 
Vaxholms stads innehav ligga på mellan 7,2 – 16 mkr årligen. Lägg där till faktumet att det finns en del 
uppskjutna underhållsåtgärder bör investeringsramen således ligga högre än så, åtminstone under en 
period. Investeringsbudgeten bör innehålla vissa löpande poster relaterat till teknisk utrustning som kan 
leda till drift och verksamhetsstopp om utrymme för investeringar inte finns. De som är av vikt är 
kostnader relaterat till hissar, storköksutrustning, ventilation och brandsäkerhet. Dessutom bör en 
specifikt utpekad budget finnas för åtgärder efter besiktning relaterat till lekplatser på skolor och 
förskolor.

Nuläge och akut investeringsbehov

Fastighetsenheten har, utifrån underhållsplanerna, identifierat behov av åtgärder där bedömningen av 
tillståndet av respektive komponent är ”närstående funktionsbrist eller behov av akuta åtgärder” (TG3 
enligt NS 3424-standar, se bild 3 nedan)  för en sammanlagd investeringskostnad om ca 64 mkr. Av 
dessa anses cirka 47,7 mkr vara relaterat till sådant som kan få större eller allvarliga konsekvenser (KG3 
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enl. bild 3 nedan) medan cirka 16 miljoner bedöms kunna få väsentliga konsekvenser (KG2 enl. bild 3 
nedan). 

Av dessa 47,7 mkr anses ca. 3,2 mkr vara åtgärder som inte går att motivera ur ett 
finanseringsperspektiv och byggnaden bör snarare rivas eller åtminstone tomställas. 

Av de kvarvarande 44,5 mkr finns en specifik åtgärd beräknad till 15 mkr där det inte är helt självklart att 
en återställning till nuvarande funktion är rätt väg att gå och en vidare dialog kring nyttjandet av lokalen 
och det övergripande behovet bör ses över. Projektet bör, dels på grund av detta, men också på grund 
av att det överstiger av kommunfullmäktige beslutas beloppsgräns av investeringsmedel för nämnden 
för teknik, fritid och kultur övergå till att hanteras av KS – PLU. 

Kvarvarande akuta åtgärder motsvarande ca. 30 mkr är åtgärder som bör utföras omgående. Enheten 
bedömer sig inte, med nuvarande organisation, kunna åtgärda dessa fel inom ramen av ett år och 
önskar därför en investeringsram som över två år täcker dessa åtgärder. Bedömningen är dessutom att 
de akuta åtgärder om ca. 16 mkr som inte ansågs få allvarliga konsekvenser i dagsläget antagligen 
kommer bedömas som allvarliga om 2 år (det vill säga, de kommer uppgraderas från KG2 till KG3 enl. 
bild 3 nedan) varför enheten begär en investeringsram om minst 15 mkr per år för att hantera de mest 
akuta åtgärderna de närmaste 3 åren. 

Med nuvarande nivå av investeringsbudget ryms inte underhållsåtgärder för att säkerställa funktionen 
av de komponenter som är högst prioriterade och komponenter vars skick inte är särskilt 
kostnadsdrivande eller lagstiftade prioriteras inte. Detta innebär att en komponent som inre ytskikt så 
gott som aldrig åtgärdas även om det på vissa objekt är mycket eftersatt.

Förslag på vidare arbete med hantering och beräkning av underhållsskuld

Prioriteringar av underhållsåtgärder bör i första hand utgå från anläggningarnas tekniska tillstånd. Vissa 
av komponenterna kan ha en avskrivningstid på upp till 50 år och har därför en långsiktig påverkan på 
stadens ekonomi. Därför är ekonomisk livslängd, planerat framtida nyttjande av fastigheterna samt 
hyresgästens behov viktiga aspekter att ta i beaktan. För att säkerställa de mest effektiva åtgärderna 
krävs därför en nära koppling till komponenternas kvarvarande ekonomiska livslängd i 
anläggningsregistret samt en nära koppling till den övergripande lokalförsörjningsplanen. Dessa frågor 
hanteras i dagsläget av tre olika enheter, fastighetsenheten, ekonomienheten och 
exploateringsenheten. Fortsatt samarbete mellan dessa enheter är därför av stor vikt för att säkerställa 
att rätt prioriteringar utförs. Dessutom krävs inventering och jämförelse av stadens innehav av 
byggnader och anläggningsregistret. 

Eventuella felkällor i bedömning av underhållsskuld
Investeringskostnaderna av majoriteten av åtgärderna är beräknade utifrån stadens schablonmodell för 
komponentavskrivning vilket kan resultera i felbedömningar. Utöver detta är inte samtliga objekt 
uppdelade i komponenter och vissa objekt saknar helt värde i anläggningsregistret. En ytterligare källa 
till fel är att majoriteten av objekten enbart är värderade utifrån byggnation och inget markvärde. 
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Avskrivningar Investeringar Underhållsskuld

Investeringar och avskrivningar- Bild 1

Bild 2. Vaxholms stads komponentavskrivningstider

Komponent Byggnad Tid
Stomme 50 år
Tak 30 år
Fasad 30 år
Markanläggning 20 år
Fönster 20 år 
El 20 år
Värme och sanitet 20 år
Ventilation 20 år
Inre ytskikt 20 år
Storkök 15 år
WC 15 år
Våtutrymmen 15 år
Hiss 15 år
Byggnads - och markinventarier 10 år
Anslutningsavgift VA 5 år
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Bild 3. Bedömningsmodell för åtgärder, beslutad i nämnd §2020/22-TFK. 

Alexander Wahlstedt, fastighetschef
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§ 72 Yttrande till Mål- och budget 2021-2023 samt förslag till        taxa 
för 2021 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Förslag till yttrande över Mål och budget 2021-2023 inklusive förslag till taxor och avgifter för 2021 
antas och överlämnas till kommunstyrelsen med följande förändringar; 

• Under effektiviseringar utgår punkt 3 
• Under "Tillsynsverksamheten och bemanningen på enheten" läggs följande stycke till; 

 
o Stadsbyggnadsnämnden ser inte möjlighet att inom från Kommunstyrelsen tilldelad ram på ett 

tillfredställande sätt kunna lösa myndighetsuppgiften inom tillsyn och önskar därför få 
tillskjutet en tillfällig resursförstärkning för att uppnå en lägre ärendebalans. Vidare finner 
nämnden i årets verksamhet att de prognostiserade intäkter som finns på 
tillsynsverksamheten inte infunnit sig och att nämnden har en prognos på negativ 
budgetavvikelse för helåret. Nämnden menar att det osäkra läget kring prognostiserade 
intäkter på tillsynsverksamheten nämnden befinner sig i understryker vikten av en tillfällig 
resursförstärkning tills en adekvat ärendebalans uppnåtts och ett stabilt prognosläge inträtt. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta 

Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden. 

Noteras till protokollet att Lars Sjöblom (M), Sven Morin (M), Christian Söderman (M),  
Donald Sundström (-) samt Lars Ekengren (-) inte deltar i någon del av beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och 
avgifter 2021.  

Yrkanden 
Fredrik Östman (C) yrkar att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med 
följande tillägg; 

• Under effektiviseringar utgår punkt 3 
• Under "Tillsynsverksamheten och bemanningen på enheten" läggs följande stycke till; 

 
o Stadsbyggnadsnämnden ser inte möjlighet att inom från Kommunstyrelsen tilldelad ram på ett 

tillfredställande sätt kunna lösa myndighetsuppgiften inom tillsyn och önskar därför få 
tillskjutet en tillfällig resursförstärkning för att uppnå en lägre ärendebalans. Vidare finner 
nämnden i årets verksamhet att de prognostiserade intäkter som finns på 
tillsynsverksamheten inte infunnit sig och att nämnden har en prognos på negativ 
budgetavvikelse för helåret. Nämnden menar att det osäkra läget kring prognostiserade 
intäkter på tillsynsverksamheten nämnden befinner sig i understryker vikten av en tillfällig 
resursförstärkning tills en adekvat ärendebalans uppnåtts och ett stabilt prognosläge inträtt. 
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Stadsbyggnadsnämnden 
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Vidare yrkar Fredrik Östman (C) att stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med förvaltningens beslutsförslag. 

Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i lagt yrkande. 

Ordföranden finner bifall till Fredrik Östmans (C) och yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2021-2023 samt förslag till taxa för 2021 2020-08-11 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2021 
Nämndens nyckeltal 2021 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen     
 Koray Kahruman, klk    
 Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Susanne Edén, sbf     
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Yttrande till Mål- och budget 2021-2023 samt förslag till taxa för 2021 

Förslag till beslut 
Förslag till yttrande över Mål och budget 2021-2023 inklusive förslag till taxor och avgifter för 2021 
antas och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och 
avgifter 2021.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2021-2023 samt förslag till taxa för 2021 2020-08-11 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2021 
Nämndens nyckeltal 2021 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen     

 Koray Kahruman, klk    
 Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Susanne Edén, sbf     
  

 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

• myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet 
• mätnings- och karteringsverksamhet 
• strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn 
• myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister 
• myndighetsuppgifter enligt 

o anläggningslagen 
o ledningsrättslagen 
o fastighetsbildningslagen 

• namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser 
• fastställelse av belägenhetsadresser samt 
• tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 



Stadsbyggnadsnämnden, Yttrande till mål och budget 2021 4(13) 

Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Invånare och företagare är 
nöjda med tillgänglighet, 
bemötande och service. 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 42 46 60 64 

Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 
1-5 3,87 3,9 4  

Handläggningstiderna är 
rimliga 

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

Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till 
expedierad 

16,8 12,6 12 13,4 

BM-värde för respektive nyckeltal fås genom: 
NKI - Stockholm Business Alliance NKI-mätning. 
GIS-enkät - egen enkätundersökning till externa kunder. 
Handläggning komplett till beslut - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner. 
enkät - egen enkätundersökning till externa kunder. 
Handläggning komplett till beslut är enligt PBL 10 veckor, varefter reduktion av bygglovsavgiften sker med 1/5 per påbörjad vecka. 
Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner. 

Utfallet för NKI redovisas släpande med ett år. Det betyder att utfallet för 2020 avser 2019. 

Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Förvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt 

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

58,5% 89,1% 90%  

Indikatorn saknar BM-värde 

Genomförda e-tjänster har gett stor effekt. Målnivån för indikatorn höjs från 70% till 90%. 
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Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budgeten -8% -19% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 46% 41% 66% 66% 

BM-värdet är genomsnittet för självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheterna i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby 
kommuner. Målnivån föreslås under 2021 till 66% för att under 2022 höjas till 75%. 

I utfall för självkostnadstäckningsgraden har felaktigt inräknats kostnader för tillsyn. Resultatet blir 
missvisande. Om tillsynen räknas bort kommer %-satsen (självkostnadstäckningsgraden) att öka. 
Beräkningen gjordes på annat sätt fram till och med T1:an 2019. För att 
självkostnadstäckningsgraden ska bli korrekt behöver ändringar göras i bokföringen. 
Beräkningsmodellen ska revideras senast till årsbokslut. 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. Resultatet 
redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten. 
NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har stigit från 42 till 46 under 2020. Orsaken till 
förbättringen bedöms ha sin grund i förbättrade handläggningstider. För delsegmentet företag har en 
kraftig ökning skett från 41 till 77. Här ligger vi nu på 3:e plats i regionen och 12:e plats i hela landet. 
Företagens upplevelse av handläggningens rättssäkerhet var 100%, vilket är exceptionellt högt. 

En faktor som drar ner NKI är att det finns en hög förväntan på service, som man menar att vi inte 
lever upp till. De facto lägger vi dock ner mycket arbetstid på service. Våra tre bygglovshandläggare 
arbetar ca 35% av sin arbetstid med att svara på mail och tala i telefon, i ärenden som inte är 
kopplade till pågående bygglovsärenden. Detta innebär att en av tre bygglovshandläggare enbart 
ägnar sig åt rådgivning, vilket är en hög andel. Utöver detta hjälper även våra strandskydds- och 
tillsynshandläggare till med rådgivning i stor utsträckning. 

Generella synpunkter på den nya taxan som tillämpats från 2019 går inte att avläsa i mätningen av 
NKI för 2020. I de fritextsvar som kan lämnats finns dock synpunkter på att man anser avgifterna i 
bygglovstaxan är höga. 

Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts har ökat ytterst marginellt till 3,9 på en 5-gradig skala, vilket motsvarar en hög 
kundnöjdhet. Målnivån ligger kvar på 4 kommande år. Enkäten besvaras av relativt få personer, vilket 
ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt 
övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att 
kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför 
som onödigt lång. Kartproduktion är emellertid mer tidskrävande än så. 

Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer för lovärenden. Dels 
mäts handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels 
mäts tiden från det att ansökan bedöms som fullständig (handlingarna från sökanden bedöms 
tillräckliga för att kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. 

Under våren och en bit in på sommaren har den pågående Coronapandemin varit en stor utmaning 
för enhetens verksamhet. Under pandemins första månad var 2-3 av medarbetarna frånvarande och 
månaden därpå 1-2 frånvarande. Resultatet för handläggningstiden gällande kompletta handlingar 
till beslut har trotts Coronapandemin så här långt under år förbättrats ytterligare, och vi ligger nu 
bättre än både nämndens mål och BIM-värdet. 

Även vad gäller den totala handläggningen från ansökan till expediering av beslut har en rejäl 
förbättring skett. Resultatet har under flera år legat betydligt sämre än nämndens målnivå och BIM-
värde, men resultatet så här långt i år visar nu att denna trend är bruten och handläggningstiden 
nästan är i nivå med nämndens målnivå och bättre än BIM-värdet. 

Att vi lyckats korta ner handläggningstiderna trots den ökade sjukfrånvaron till följd av 
Coronapandemin har troligen sin förklaring i att vi nu lyckats arbeta bort äldre ärenden som drar ner 
genomsnittsvärdena och tagit mycket arbetstid att hantera, och att vi är strängare med att lämna 



Stadsbyggnadsnämnden, Yttrande till mål och budget 2021 7(13) 

förlängd tid med att komplettera sin ansökan utöver de 8 veckor vi nu tillämpar innan ett ärende 
avvisas. 

I de fall sökanden inte klarar att få sin ansökan fullständig inom 8 veckor, får sökanden i stället 
återkomma med en ny ansökan när ansökningsunderlaget är komplett. Enligt plan- och bygglagen 
(PBL), kan en ofullständig ansökan avvisas efter 4 veckor, men det upplevs av sökanden som tufft och 
är i realiteten svårt att efterleva, vilket i stället ofta resulterat i betydligt längre tid för att inkomma 
med allt som krävs för att få en fullständig ansökan. Detta krav på att ansökan måste vara fullständig 
inom 8 veckor har med framgång tillämpats av andra kommuner och även uppfattats av sökande 
som positivt, då det blir tydligt vad som krävs. 

De ärenden som nu drar ner statistiken är i princip de ärenden som förvaltningen tar till nämnd för 
beslut och då främst de ärenden där förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansöka. 

Livsmiljö 

Under 2020 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med 
processutveckling och implementering av nya rutiner. Coronapandemin har dock inneburit att 
implementering av den digitala e-tjänstmodulen för ärendehanteringssystemet Castor, inte kunnat 
ske under våren som planerat. Planen är nu att det sker innan årsskiftet. Arbetet med förbättring av 
det digitala arbetssättet behöver dock fortsätta och vi räknar med att under hösten kunna 
implementera SKR:s nya beslutsmallar för byggdelen i PBL, som förväntas förenkla beslutsfattandet 
och öka rättssäkerheten i besluten. 

Området mäts genom indikatorn beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, och mäts i 
procent (%) av den totala mängden beställningar. Under året har andelen digitala ansökningar ökat 
med drygt 30% och målet för indikatorn höjs därmed från 70% till 90%. 

Målet för hela enhetens verksamhet är att ha en fullt digital handläggningsprocess från ansökan till 
arkivering av ärenden, och att arkivet blir öppet för allmänheten att själva hämta information ifrån. 
Att lämna ut offentliga handlingar ur bygglovsarkivet är i dag en stor del av bygglovskoordinatorernas 
arbete och omfattar periodvis uppemot en heltidstjänst, arbetstid som skulle kunna användas för att 
effektivisera handläggningen. Ett eget digitalt e-arkiv skulle också innebära att vi kunde rationalisera 
bort de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta, och samtidigt rationalisera vårt eget 
arbete med arkiveringen av avslutade ärenden. 

En digital slutarkivering kräver ett e-arkiv, vilket är en fråga för hela kommunförvaltningen. Under 
2021 kommer förutsättningarna för införande och genomförande inklusive ekonomi att utredas för 
stadsbyggnadsförvaltningen och i första hand med bygglovs- och GIS-enheten som pilotverksamhet. 
Målsättningen är att starta upp ett e-arkiv för bygglovsarkivet under 2022. 

Digitaliserade detaljplaner kommer att bli ett krav för nya detaljplaner från 1 juli 2021. Troligen 
kommer det även komma krav längre fram på digitalisering av äldre analoga detaljplaner, vilket är en 
förutsättning för att i framtiden kunna automatisera vissa delar av bygglovshandläggningen. I 
dagsläget har tre stycken av kommunens detaljplaner digitaliserats. Inom GIS-området pågår ett 
utvecklingsarbete med att ta fram ett förslag kopplat till just digitaliserade detaljplaner. Förslaget 
som tagits fram förenklar förståelsen om vilka planbestämmelser som gäller för en specifik fastighet 
och ökar möjligheten att sprida information om detaljplanebestämmelserna. Digitaliseringen sker 
med hjälp av ett program som heter FME (feature management engine), som kan läsa, bearbeta och 
skapa olika typer av ny digital data. 

MBK-systemet (Mätning/Beräkning/Kartering) TopoDirekt som upphandlades under slutet av förra 
året är har börjat användas. Systemet förenklar skapandet av kartprodukter och underlättar 
informationsutbyte med framförallt Lantmäteriet. 

Bytet till TopoDirekt har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta inom 
kort finns bland kommunens karttjänster. Här har det varit problem med att det nya kartprogrammet 
ännu inte varit färdigutvecklat, som medför att den nya karttypen nu beräknas kunna börja levereras 
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under hösten 2020. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan är att kunna erbjuda en något 
billigare kartprodukt som kan användas vid till exempel tillbyggnader och/eller uppförande av 
komplementbyggnader, inom framför allt planlagt område. 

Den digitala utvecklingen kommer att fortgå under 2021. Arbetet med digitalisering är dock 
tidskrävande och tar resurser i anspråk, vilket kommer att kräva en balans mellan utveckling och 
operativt arbete. 

 

Driftbudget 

 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2020 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Stadsbyggnadsnämnden                    6,9 5,9 5,9 6,0 6,1 

Stadsbyggnadsnämnden (utgångspunkter för ramtilldelning) 

- Pris- och lönekompensation 

- Effektivisering 1,3% 

 

Beräkning av självkostnadstäckningsgrad och översyn av bygglovs- och strandskyddstaxa 

Under 2019 började Vaxholms stad tillämpa en ny modell för kommunens bygglovstaxa, där 
beräkningen sker utifrån nedlagd tid för olika typer av ärenden, istället för per yta (kvadratmeter) för 
olika typer av ärenden. 

Det kan konstateras att självkostnadstäckningsgranden sjunkit under 2019, trots att det under åtet 
fattades fler beslut om bygglov och startbesked än året innan. (162 st. bygglovsbeslut 2019 och 150 
st. år 2018, respektive 100 st. startbesked i anmälansärenden 2019 och 68 st. år 2018.) 

Den nya taxan bedöms utifrån detta såhär långt ha gett en negativ inverkan på enhetens 
självkostnadstäckningsgrad. En analys av kostnader i förhållande till intäkter mellan år 2018 (med 
den tidigare taxan) och 2019 (med den nya taxan), visar att taxan skulle behöva höjas med uppemot 
20%, för att uppnå en självkostnadstäckningsgrad på 75%. Detta skulle dock kunna innebära att 
Vaxholms taxa då skulle ligger högre än i omkringliggande kommuner. Detta går dock inte att 
fastställa, eftersom de flesta kommuner fortfarande använder den äldre beräkningsmodellen för sina 
bygglovstaxor, som utgår från ytberäkningar i stället för från tidsuppskattningar som PBL föreskriver. 

Med utgångspunkt i analysen enligt ovan och en uppskattning (kommunen har inget 
tidsrapporteringssystem där olika typer av arbete särredovisas) av hur medarbetarnas arbetstid 
fördelas mellan olika arbetsuppgifter (tid för handläggning som får räknas med i taxan respektive tid 
för service med mera som inte får räknas med) visar att en självkostnadstäckningsgrad på 75% bör 
vara rimlig. Även detta indikerar att det finns en anledning att se över och revidera avgiftsnivåerna i 
bygglovstaxan. 

Självkostnadstäckningsgraden är utöver en indikator för hur stor andel av budgeten för bygglovs- och 
strandskyddsverksamheten som finansieras av taxan respektive genom kommunalskatten, även en 
indikator för hur mycket service nämnden lämnar till fastighetsägare och andra, men även 
effektiviteten i handläggningen påverkar. En lägre självkostnadstäckningsgrad indikerar att en större 
andel av enhetens arbetstid läggs på service, vilket rimligen har inverkan på NKI och upplevelsen av 
mängden service kommunen ger och att det finns utrymme och behov av en effektivisering av 
handläggningen. Det är i detta sammanhang värt att notera att det BIM-värde som tagits fram för 
denna indikator ligger på 66% självkostnadstäckningsgrad. 
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Under 2021 förslås en höjning av bygglovstaxan. Samtidigt med detta föreslås också en temporär 
sänkning av självkostnadstäckningsgraden till 66%, för att ha utrymme för åtgärder enligt den 
genomlysning av verksamheten som gjorts under året och den handlingsplan som ska tas fram till 
följd av denna. Även en viss marginal för fortsatt injustering av taxan bör tas med i denna 
bedömning. 

Reduktion av avgifter 

Den 1 januari 2019 började en bestämmelse att gälla i PBL (9 kap. 27-27 a §§ och 12 kap. 8-8a §§ PBL) 
vad gäller handläggningstider. Bestämmelserna säger att i de fall ett ärende inte avgörs inom de i PBL 
uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion ske med 1/5 av avgiften för varje påbörjad vecka som 
handläggningstiden överskrids. 

Tiden för att göra en första granskning samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan 
begränsas samtidigt till 3 veckor. Om kompletteringsbegäran inte gjorts i tid får handläggningstiden 
inte förlängas och beslut måste fattas utifrån, i samband med ansökan, inlämnade handlingar. 
Reduktionen ska i bygglovsärenden beräknas på den del som rör bygglovsdelen av taxan, vilket ofta 
är omkring 50% av avgiften, medan den för förhandsbesked och anmälansärenden beräknas på hela 
avgiften, med undantag för att framställa arkivbeständiga handlingar i samband med avslut av 
ärendena. 

För helåret 2019 var den samlade reduktionen av avgifter 149 tusen kronor, vilket utgör ca 4,5% av 
de samlade intäkterna för bygglovs- och anmälansärenden. Till och med T2 2020 är reduktionen ännu 
så länge uppe i ca 25 tusen kronor, vilket i stort sett är det samma som vid samma tidpunkt förra 
året. Liksom för 2019 kan vi dock redan nu förutse att det samlade beloppet för reducerade avgifter 
kommer att öka ytterligare fram till årsskiftet, men troligen inte upp till samma nivå som 2019. 

Med nuvarande bemanning inom bygglovshandläggningen (inklusive anmälansärenden och 
byggnadsinspektörernas arbete) står avvägningen mellan service, möjlig effektivisering och att uppnå 
nämndens mål för självkostnad. Även utifrån frågeställningen om service och reduktion av 
bygglovsavgifter vid handläggningstider som överskrider lagstadgade tider, är det viktigt att 
avgifterna i taxan balanseras på ett sådant sätt så att de avgifter tas ut som ska tas ut, utifrån den tid 
som faktiskt läggs ner på hanteringen av ärenden. 

Taxa för kart- och mättjänster 

Vad gäller taxan för kart- och mättjänster bedöms den nya taxan vara i balans. Avgifterna för denna 
taxa måste generellt sett vara lite i överkant, eftersom en kommunal verksamhet inte får ha en taxa 
som upplevs medföra en otillåten prisdumpning av marknaden för mättjänster. 

Tillsynsverksamheten flyttas i budgeten för 2021 

Under 2021 behöver tillsynsverksamheten lyftas ur redovisningen för bygglovs- och 
starandskyddshandläggningen, så att det enklare går att följa upp tillsynsverksamheten ekonomiskt, 
liksom att hålla isär de delar av verksamheten som ska finansieras av bygglovstaxa respektive den 
som inte får detta (utan ska finansieras via kommunalskatten). 

Tillsynsverksamheten och bemanningen på enheten 

Enhetens tillsynsverksamhet har under ett antal år inte fungerat. Ärendemängden har ökat. 
Nämnden har pekat på att en förändring behöver ske, och även revisorerna har påtalat att nämnden 
måste ta ett större ansvar i att följa upp verksamheten och ställa krav så att ärendemängden 
hanteras. Under våren har kommunen även blivit JO-anmäld för att inte sköta handläggningen i ett 
specifikt ärende. 

En genomlysning som utförts av extern konsult visar att enhetens bemanning bedöms vara anpassad 
för verksamhetens omfattning. Någon djupare analys av tillsynsverksamheten har dock inte gjorts i 
genomlysningen, och har inte heller ingått i uppdraget. 

Under januari har stadsbyggnadsförvaltningen fått förstärkning med en heltidstjänst som 
förvaltningsjurist, och hälften av den arbetstiden ska stötta bygglovs- och GIS-enhetens 
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tillsynsverksamhet, vilket redan märkts i att ett antal komplicerade ärenden nu drivs framåt. 

Under våren anlitades även en tillsynskonsult som direktupphandlades för en 2-månaders insats, 
med inriktning att hantera ett antal prioriterade ärenden. Insatsen resulterade i att ett 20-tal 
ärenden kom till nämnd för beslut om sanktionsavgift, samt att självrättelse genomfördes i några 
ärenden. Arbetsinsatsen innebar dock att en hel del stöd behövdes från ordinarie medarbetare, 
vilket medförde att andra ärenden tagit längre tid att handlägga. 

Inga extra resurser har funnits för den inhyrda tillsynskonsulten. Kostnaden har till ca 30% täckts av 
de sanktionsavgifter konsultens arbete genererat och genom att avvakta med att återanställa en 
byggnadsantikvarie på halvtid. 

Framöver är det dock ytterst tveksamt om den nuvarande bemanningen med en och en halv tjänst 
kommer att ha möjlighet att minska ärendebalansen för tillsynsverksamheten, då tillsynskonsulten 
under sin insats handlagt en stor andel av de enklare ärendena (till följd av den begränsade tid 
konsulten hade till sitt förfogande). För att kunna minska ärendemängden och också börja bedriva en 
aktiv uppsökande tillsyn, kommer det att vara nödvändigt med en resursförstärkning inom 
tillsynsverksamheten. 

Stadsbyggnadsnämnden ser inte möjlighet att inom från Kommunstyrelsen tilldelad ram på ett 
tillfredställande sätt kunna lösa myndighetsuppgiften inom tillsyn och önskar därför få tillskjutet en 
tillfällig resursförstärkning för att uppnå en lägre ärendebalans. Vidare finner nämnden i årets 
verksamhet att de prognostiserade intäkter som finns på tillsynsverksamheten inte infunnit sig och 
att nämnden har en prognos på negativ budgetavvikelse för helåret. Nämnden menar att det osäkra 
läget kring prognostiserade intäkter på tillsynsverksamheten nämnden befinner sig i understryker 
vikten av en tillfällig resursförstärkning tills en adekvat ärendebalans uppnåtts och ett stabilt 
prognosläge inträtt 

Kompetens inom kulturmiljö och fastighetsbildning/förrättningsfrågor 

Under början av 2021 kommer enheten genom pensionsavgång få en sänkt kompetens avseende 
kunskap om tidigare ärenden, historia och kunskap om Vaxholm både geografiskt och 
organisatoriskt. Dessutom finns då inte längre kvar specialistkompetens avseende fastighetsbildning 
och förrättningsfrågor. Det blir utmanande att fylla luckorna med befintlig personal. Utöver detta 
saknas från maj månad 2020 specialistkompetens för byggnadsantikvariska bedömningar. 
Utbildningsinsatser och ändrade arbetsuppgifter på befintlig personal ska ske för att på bästa sätt 
förstärka kompetensen inom kulturmiljö och fastighetsbildning/förrättningsfrågor. 

Den bygglovhandläggartjänst som blir vakant under början av 2021 kommer att behöva återbesättas 
så fort som möjligt för att kunna fortsätta handlägga bygglovs- och anmälansärenden i den 
omfattning som krävs. När det gäller halvtidstjänsten som byggnadsantikvarie bedöms denna tjänst 
inte lämplig att återbesätta. Tanken är att istället kunna förstärka enheten i perioder för att till 
exempel avsluta äldre ärenden och förstärka inom arkivområdet som varit eftersatt under många år. 

Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv 

Arbetet med digitaliseringen av arbetsrutinerna pågår fortsatt, genom implementering av en fullt ut 
digitaliserad ansökningsmodul, där man loggar in med digitalt bank-ID. Detta kommer att möjliggöra 
att sökanden kan logga in i sitt ärende i ärendehanteringssystemet Castor, och där kan se hur 
ärendets handläggning fortskrider och ha full tillgång till inlämnade handlingar, konversation med 
handläggare, eventuella yttranden från berörda grannar och remissvar, med mera. 

Nästa steg i digitaliseringen av ärendehanteringen inom enheten är därefter ett digitalt arkivsystem 
som möjliggör för förvaltningen, medborgare, företagare och andra att få tillgång till tidigare 
lämnade bygglov och annat i bygglovsarkivet på ett enkelt och säkert sätt. Detta bedöms kunna 
medföra besparingar vad gäller både arbete och kostnader för arkivering, liksom effektivisera arbetet 
med att lämna ut offentliga handlingar. Denna fråga ligger dock på en kommunövergripande nivå. 
Kostnaden är ännu okänd. Frågan ska utredas och beredas för beslut till 2022 års budget. 

Ytterligare en förbättring som planeras för nästa år är en uppdaterad webkarta, med förbättrad 
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funktionalitet för mobiler och läsplattor. En sådan GIS-plattform kommer också att möjliggöra 
publicering av ytterligare kartskikt med inforutor med fördjupad information och metadata samt 
länkar till hemsidor och öppen data. 

 

 

 

Effektiviseringar 

 

Prio 
ord. Effektivisering 

Datum 
genom-
förande 
(år-mån) 

Besparings
-effekt 

2021 (tkr) 

Besparings
-effekt 

helår (tkr) 
Konsekvens 

1 Geodatasamverka
n 2021-01 30 30 

Roslagsvatten får lägre kostnader för 
kartunderlag. GIS får utökad tillgång till 
data från lantmäteriet. Konsulter som 
plan, tekniska och exploatering tar hjälp 
av får inloggningsuppgifter för att själva 
hämta hem GIS-data utan kostnad, i 
stället för att behöva köpa 
informationen. 

2 

Bygglovstaxan 
ändras avseende 
vissa 
ärendegrupper 

2021-01 150 150 

Taxan höjs för vissa ärendegrupper med 
upp emot 20% och en "minimiavgift" tas 

ut för handläggningstiden i ärenden även 
när ansökningar återkallas. 

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 Summa 2021-01 180 180 
Summa besparingar uppgår till 180 tkr. 
Detta är 31 tkr mer än 2,5% av SBN:s 
budget som utgör 149 tkr. 

Investeringar 

 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Ny mätbil -0,35    

Löpande investeringar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Digitalisering -0,25 -0,2   
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Summa     

Beställning av en ny mätbil för GIS-verksamheten har gjorts och leverans beräknas ske under vecka 
38. 

Nya e-tjänster för ansökan och anmälan samt beställning av karttjänster har fördröjts till följd av 
Coronapandemin men beräknas kunna implementeras under hösten. Denna investering ligger i årets 
post för digitalisering. 

Budgeten för löpande investeringar kvarstår och avser täcka justeringar i arbetsmetoder samt mjuk- 
och hårdvara för enhetens arbete, med mera. 

 

Taxor och avgifter 

Taxan är stadsbyggnadsnämndens verktyg/instrument för att ta betalt för handläggningen av 
bygglovs- och anmälansärenden, förhandsbesked och strandskyddsdispenser, enligt plan- och 
bygglagen respektive miljöbalken. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som 
stöd för arbetet har SKR tagit fram förslag till konstruktion av taxa. Redan 2011 tog SKL fram ett 
förslag till konstruktion av taxa enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) och 2014 togs ytterligare ett 
förslag fram. Det senare har sedan uppdaterats årligen. Taxan baseras på genomsnittlig nedlagd 
arbetstid för respektive typ av åtgärd (och är inte baserad på en kvadratmeterkostnad). 

Vaxholms stad har under 2019 och 2020 tillämpat den nya taxan, med syfte att förenkla för 
medborgare och företagare samt andra sökande att förstå taxan, men också för att komma tillrätta 
med måluppfyllelsen gällande självkostnadstäckningsgraden. Taxan har ett sammanräknat belopp för 
respektive åtgärd, som inbegriper alla kostnadsdelar från ansökan, startbesked och arbetsplatsbesök 
till slutbesked, avslut och arkivering av ärendet. 

Den nya taxan utgår från SKR:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för respektive handläggningstyp (lov, anmälan, förhandsbesked 
m.fl.) har räknats samman till ett belopp utifrån nedlagd tid, där medeltid för varje moment som 
ingår i handläggningen av en ärendetyp har räknats samman och multiplicerats med timkostnaden 
som resulterat i ett fast pris i kronor för varje enskild åtgärdstyp. Sökanden kan därför i den nya 
taxan själv utläsa vad kostnaden för respektive åtgärd blir. 

Dessutom uppfyller den nya taxan på ett bättre sätt bestämmelserna som finns i PBL 12 kap. 10 § om 
att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av beslut, besked eller 
handläggning som avgiften avser. Kostnader för tillsyn, service, rådgivning och utlämnande av 
offentliga handlingar, eller andra kostnader som inte kan kopplas till kostnaden för handläggning, får 
inte belasta taxan. 

I och med övergången till att basera taxan på faktiskt handläggningstid har flera avgifter i 2019 och 
2020 års taxa höjts medan några sänkts. För kart- och mätbeställningar gjordes endast mindre 
förändringar i taxan för 2019, då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande upplägg. För 
strandskyddsdispenser gäller inte plan- och bygglagens reglering om hur avgift ska tas ut, men i den 
nya taxan tas avgift ut efter samma modell som för ärenden enligt PBL. 

Inför budgetarbetet med 2021 års budget har en översyn gjorts av den nya taxans utfall avseende om 
inkomsterna från avgifterna för besluten under 2019 och 2020 balanserar kostnaderna för 
verksamheten på det sätt som PBL föreskriver och möjliggör. Denna analys visar att avgifterna inte 
täcker nämndens kostnader på det sätt som planerats, utan att en höjning av taxan för bygglovs-, 
anmälans- och strandskyddsärenden skulle behöva göras med uppemot 20% för att uppnå en balans. 

En anledning till att avgifterna inte balanserar kostnaderna är bland annat att taxan oftast inte ger 
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möjlighet till att ta ut någon avgift om en sökande återkallar en ansökan, detta trotts att de flesta 
ärenden som återkallats har handlagts med registrering, granskning, bedömning och 
kommuninikation med sökanden om ärendet. 

I taxan för 2021 föreslår vi därför en ändring som innebär att även ärenden som återkallas måste 
betala en minsta avgift. Utöver detta görs även en allmän uppjustering av taxan för att uppnå en 
balans mellan kostnader och intäkter för nämndens handläggning. Likaså föreslås förtydliganden i 
själva taxan om hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt 
den 2019 införda regeln om reduktion av bygglovstaxan (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, 
anmälans- och förhandsbeskedsärenden. 

För den del av taxan som gäller kart- och mättjänster, sker ingen egentlig förändring av taxan. 

I och med den nya taxan för 2020 upphör tidigare taxor att gälla och alla ärenden debiteras enligt 
2020 års taxa. 

Planavgiften lämnas konstruktionsmässigt oförändrad. Efter den årliga översynen av plantaxan 
bedöms avgiften fortsatt vara på rätt nivå. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Stadsbyggnadsnämnden 
6.1 Bestämmelser  

 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 ‐ 19, S 20, K 21 ‐ 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 
MB. 

 

Inledande bestämmelser 
Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för 

 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41‐41 b §§, och 
7. andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när 

 
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 

anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 
2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för 

1. Lägeskontroll, 
2. Utstakning, 
3. Gränsutvisning, 
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial 
5. Andra tids‐ eller kostandskrävande åtgärder. 

 

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser. 



 

 

 
 

Allmänna bestämmelser 
Beräkning av avgift 

 
Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan. 

 
Avgiftsbestämning taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig 
avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund. 
 
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts. 

 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %. 

 
Planavgift 
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse. 

 
Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop 
vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF) 

 
Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010‐11‐22, § 64. 

 
Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats i strid med gällande plan enligt 9 kap. 30 § 2 st. 
PBL, eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 

 
Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §. 

 
Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 
i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 
planen. 

 
Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 
avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet. 

 
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24. 



 

 

 
Areabestämning 
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt 
avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders 
totala BTA och OPA. 
 
Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad timme, dock med minste två timmar. 

 
Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 ‐ 19 samt S 20 
och 1155 kronor för tabell K21 ‐ 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor. 

 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell. 

 
Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 
skälig avgift grundad på tidsersättning. 

 
Höjning eller sänkning av avgift 
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 
äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

 
Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 
faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften 
vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.  

 
Avgift får även tas ut i förskott. 

 
Vad som ingår I avgiften 
I avgiften ingår alla moment för hanteringen av ärendet, från ansökan till avslut av ärende och 
upprättande av arkivhandlingar. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett 
platsbesök och ett slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan 
debiteras extra, liksom till exempel beslut om byte av kvalitetsansvarig (KA) och andra extra 
åtgärder under byggskedet. Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett 
ärende. Därmed tas avgiften för genomförandeskedet i ett bygglovssärende ut i förskott. 
Bygglovsavgiften är ca 50% av den totala avgiften men varierar beroende på ärendetyp och räknas 
fram med hjälp av de tidsuppskattningar för de olika ärendetyperna som utgör en bilaga till taxan. 
 
Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked 
debiteras dessa enligt tabell. 
 
 



 

 

 
I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut i ett anmälansärende. 
 
Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär 
Avgiften för tidsbegrändase bygglov och bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet, och att ansökan om förlängning 
görs innan det gällande lovet upphört att gälla.  
 
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för den åtgärd som ändras.  
 
Icke utnyttjade bygglov och startbesked 
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen begär detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till avslut av ärende och upprättande av 
arkivhandlingar som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen 
del av någon avgift återbetalas om startbesked getts. 

 

Övergångsbestämmelser 

Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 
50% av lovavgiften enligt denna taxa. 

 
I ärenden där startbesked eller lov och starbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras 
slutbesked med en avgift om 10% av lovavgiften enligt denna taxa, dock för minst en timme. 

 
Ändring av taxan 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 

 
Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Upplysning om överklagande 
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 
kap. 2‐3, 8 och 16 §§ samt 22‐25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 

 
Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. 



 

 

 
 
 

Taxans ikraftträdande 
 

Denna taxa träder i kraft 2021‐01‐01. 
För ärenden inkommna innan 2021‐01‐01, tillämpas 2020 års taxa. 

 
Innehåll bilaga 
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en‐ och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, 

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad 
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
B 11   Förhandsbesked 
B 12   Villkorsbesked 
B 13   Ingripandebesked 
B 14   Extra åtgärder i byggskedet 
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
B 16   Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 
B 17   Avslag 
B 18   Avskrivning 
B 19   Avvisning 
S 20   Strandskyddsdispens 
K 21   Primär‐ och nybyggnadskarta 
K 22   Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
P 24   Planavgift 

 
  



 

B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                            
                 och komplement till byggnader i tabell B 2 

Ärendetyp Avgift
ftft B 1.1 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus (BTA+OPA) 
Planenligt 37 050 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 43 550 kr 

B 1.3 Utanför planlagt område 47 450 kr 

B 1.4 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 17 550 kr 

B 1.5 Liten avvikelse 21 775 kr 

B 1.6 Utanför planlagt område 20 150 kr 

B 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd (BTA+OPA) 

Planenligt 10 400 kr 

B 1.8 Liten avvikelse 14 625 kr 

B 1.9 Utanför planlagt område 13 000 kr 

B 1.10 Tillbyggnad med tekniskt samråd (BTA+OPA) Planenligt 19 175 kr 

B 1.11 Liten avvikelse 23 400 kr 

B 1.12 Utanför planlagt område 21 775 kr 

B 1.13 Tillbyggnad utan tekniskt samråd. (BTA+OPA) Planenligt 12 025 kr 

B 1.14 Liten avvikelse 16 250 kr 

B 1.15 Utanför planlagt område 14 625 kr 

B 1.16 Utvändig ändring, per åtgärd/styck Planenligt 5 525 kr 

B 1.17 Liten avvikelse 8 125 kr 

B 1.18 Per styck utöver första åtgärden 975 kr 

B 1.19 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 250 kr 

B 1.20 All övrig ändring till eller från enbostads‐, tvåbostads‐ eller fritidshus Timdebitering 

B 1.21 Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 ‐ B 1.3 

50 % av hela avgiften 

B 1.22 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 
per styck * 

25 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

 

* gäller endast B 1.1 ‐ B 1.15 



 

 

B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller 
komplementbyggnader, per byggnad 
För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex. 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Ny‐ och tillbyggnad  0‐100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 
Planenligt 33 800 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 40 950 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 43 550 kr 

B 2.4 Ny‐ och tillbyggnad  0‐100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 150 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 27 300 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 29 900 kr 

B 2.7 Ny‐ och tillbyggnad  101‐250 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 40 300 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 43 550 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 51 350 kr 

B 2.10 Ny‐ och tillbyggnad  251‐500 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 46 800 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 56 550 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 60 450 kr 

B 2.13 Ny‐ och tillbyggnad  501‐1000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 65 325 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 73 450 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 78 650 kr 

B 2.16 Ny‐ och tillbyggnad  1001‐5000 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd 

Planenligt 83 850 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 89 375 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 90 675 kr 

B 2.19 Ny‐ och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje 
tillkommande 4000‐intervall kvm (BTA+OPA) där 
utöver, med tekniskt samråd 

Planenligt 79 300 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 83 850 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 85 150 kr 

B 2.22 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd 

Planenligt 11 375 kr 

B 2.23 Liten avvikelse 15 600 kr 

B 2.24 Per styck utöver första åtgärden 1 300 kr 

B 2.25 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 5 850 kr 

B 2.26 Ändrad använding Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 

B 2.27 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.28 All övrig ändring Timdebitering 



 

 

B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och  
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan 5 850 kr 

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan 10 725 kr 

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 4 550 kr 

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck 

1 625 kr 

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

1 625 kr 

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

2 925 kr 

 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso‐ och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio‐ eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering 

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 

B 4.8 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av åtrvinnings‐ och /eller 
källsorteringsstation 

Timdebitering 

B 4.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av av sop‐ och/eller 
källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st kärl i prupp 

Timdebitering 



 

 

B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 

väsentlig ändring av mur eller plank 
Planenligt 7 800 kr 

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr 

B 5.3 Utanför planlagt område 13 325 kr 

B 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 
Obs! Se även B 5.7 och 5.8 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr 

B 5.7     Reduktion av avgift för B 5.4‐5.6 1‐10 p‐platser 50% av taxa 

B 5.8 11‐40 p‐platser 75% av taxa 

B 5.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.11 Utanför planlagt område 13 650 kr 

 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift 

 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

Ärendetyp Avgift 
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av 

upp till två handlingar 
2 275 kr 

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, 
från handling 3, per styck 

975 kr 

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell för hela avgiften 

 Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress Enligt annonskostnad 



 

 

B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr 

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr 

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

5 200 kr 

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr 

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr 

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr 

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr 

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr 

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter 

7 150 kr 

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering 

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

8 775 kr 

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

10 725 kr 

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna) 

6 500 kr 

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

7 800 kr 

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

6 825 kr 

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

9 750 kr 

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 
åtgärden, per styck 

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr 

B 8.20 Neka startbesked Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 3timmar 



 

 

B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr 

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr 

 

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr 

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr 

 
B 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 19 175 kr 

B 11.2 Utanför planlagt område 26 975 kr 

 
B 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 
B 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
B 14 Extra åtgärder i byggskedet 

Ärendetyp Avgift 
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck 
3 250 kr 

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet 1 625 kr 

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked 1 625 kr 

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr 

 
* för ärenden enligt B 2.10 ‐ B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 

 
 
B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 

taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 



 

 

B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
B 17 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 

 
B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.2 Avskrivning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 2yimmar 

 
B 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp, dock 
minst 2timmar 

 
 

S Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 

S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.1 
 

 
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr 

S 20.2 Utanför tidigare beslutad tomtplats 14 300 kr 

 

S 20.3 
Brygga 14 300 kr 

S 20.4 
 

 
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.5 

Avskrivning, ansökan återkallad 
 

Timdebitering, dock minst  
2 timmar och max tillämplig 
avgift för dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.6 

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst  
2 timmar och max tillämplig 
avgift för dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.7 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 
kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 2 
timmar 



 

K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag 
 
 
 
 
K 21 Primär- och nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
K 21.1 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt. 

Fastighetens yta 0‐5000 kvm 
Nybyggnadskarta A ‐ fullständig  9 250 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad   6 475 kr 

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr 

K 21.4 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.5 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A – fullständig   4 000 kr 

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad   2 800 kr 

K 21.7 Primärkarta 300 kr 

K 21.8 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta 0‐5000 kvm 

Nybyggnadskarta A ‐ fullständig  7 500 kr 

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad   5 250 kr 

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr 

K 21.11 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.12 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A ‐ fullständig  3 175 kr 

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad   2 225 kr 

K 21.17 Primäkarta 300 kr 

K 21.15 Övriga avgifter Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, utan fältbesök 

Timdebitering 
dock minst 1h 

K 21.16 Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, med fältbesök 

4 600 kr 

K 21.17 Kostnad per intilligande fastigheter 
utöver den första vid samtidig 
beställning 

75% av avgiften 

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert 
 

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta 
 

 

K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 

Ärendetyp Avgift  
K 22.1 Ny‐ och tillbyggnad 0‐500 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter 
Grovutstakning 6 900 kr 

K 22.2 Finutstakning 8 950 kr 

K 22.3 Ny‐ och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1‐4 
punkter 

Grovutstakning 9 300 kr 

K 22.4 Finutstakning 10 500 kr 

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov‐ och finutstakning 575 kr 

K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften 

K 22.7 Gränsutvisning Startavgift, 1 punkt 3 450 kr 

K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 575 kr 

K 22.9 Lägeskontroll 1 ‐ 8 punkter 5 475 kr 

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr 

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering 

 
 
 
 



 

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
Ärendetyp Avgift 

K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 

K 23.2 Primäkarta 20 ‐ ≤50 ha Per ha 850 kr 

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr 

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr 

K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr 



 

P Taxetabell för planavgift 
 
 

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA 
utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. 

 

 
 

P 24 Planavgift 
Åtgärd 

 
PLF 

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en‐ och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55 

P 24.2 Tillbyggnad av en‐ och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en‐ och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20 

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55 

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20 

 
P 24.5 

Anläggning 2 x avgift för 
lovprövning* 

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55 

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende 
 
 

OF, Objektsfaktor för planavgift   
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF 

0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44 

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48 

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53 

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58 

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68 

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77 

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30 Därutöver för varje 1000‐ 
intervall 

 
+5 201 – 240 9 1 501 – 1 800 34 

241 – 280 10 1 801 ‐ 2 200 39 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens nyckeltal 
Stadsbyggnadsnämnden 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. 

Kvalitet 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad 17,7 16,8 12,6 13,4 

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

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 52 42 46 64 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov – kvinnor                 40                53                67 

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - män                 46                44                64 

Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 3,77 3,87 3,9  

Livsmiljö 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Anmälan/ansökan som är komplett vid inlämnande (%) 9,8 %    

Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent 
(%) 0% 58,5% 89,1%  

Ekonomi 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten -4% -8% -13% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 63% 46% 38% 66% 

Internkontroll 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Slutligt avgjorda beslut som står sig, överklagande 80%    

Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)     

 



Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2020-10-19 

Änr BUN 2020/178.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 84 Bordlagt 2020-10-09- Yttrande mål och budget 2021-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägg/ändringar enligt bilaga 1 till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-09 att bordlägga ärendet efter att 2020-09-28 
beslutat att återremittera ärendet.  
 
Utbildningsförvaltningen redovisar, kompletterat enligt återremissen, yttrande till mål och budget 2021-
2023, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för 
nämndens verksamheter. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att konsekvensbeskrivningarna 
ska skickas med yttrandet.  

Daga Bäfverfeldt (-) yrkar skriftligen att yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och 
avgifter 2021, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägg/ändringar 
enligt bilaga 1 till protokollet. 

Svante Nordell (M), Peter Lindqvist (-), AnnBritt Kronlund yrkar bifall till Daga Bäfverfeldts (WP) yrkande.  

Proposition  

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda 
yrkandena var för och finner bifall till Daga Bäfverfeldts (WP) yrkande. 

Handlingar 
Beslut BUN 2020-10-09/§82 
Bilaga 1 BUN 2020-10-09- Yrkande (WP)  
Tjänsteutlåtande 2020-10-08 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 Barn- och utbildningsnämnden 
Lista effektiviseringar 
Lista besparingar 
Bilaga 1 BUN 2020-09-28 
Beslut BUN 2020-09-28/§72 
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07 
Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor 
Bilaga 2. Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2021 
Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret  





 
 

Tjänsteutlåtande 
2020-10-08 

Änr BUN 2020/178.042 
1 av 1 
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Mål och budget 2021-2023- Kompletterat enligt återremiss 

Förslag till beslut 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-28 att återremittera ärendet.  
 
Utbildningsförvaltningen redovisar, kompletterat enligt återremissen, yttrande till mål och budget 2021-
2023, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för 
nämndens verksamheter. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2020-10-08 
Yttrande till mål och budget 2021-2023 Barn- och utbildningsnämnden 
Lista effektiviseringar 
Lista besparingar 
Bilaga 1 BUN 2020-09-28 
Beslut BUN 2020-09-28/§72 
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07 
Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor 
Bilaga 2. Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2021 
Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen 

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret  

Utbildningsförvaltningen 
Ulrika Strandberg 
Utbildningschef 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande till mål och budget 
2021 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ansvar och uppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, 
förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. 

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstödet och skol- 
och familjestödet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av 
andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar. 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
20211 

BM-
värde 
20192 

Utbildningen håller en hög 
kvalitet med god ledning och 
stimulans så att alla barn och 
elever lyckas med sin 
utbildning, får fullständiga 
betyg i åk 9 och når sin 
gymnasieexamen. 

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

91,8% 94,5% 90% 82% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 257,4 270,6 255 246 

Behörighet till gymnasieskolan åk 
9, andel (%) 97,8% 97,8% 95% 90% 

Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%)3 76,9% - 75% 68,1% 

Barn och elever i Vaxholms 
stad har god tillgång till 
legitimerade och behöriga 
förskollärare och lärare.4 

Förskollärare (heltidstjänster) 
med förskollärarlegitimation, 
andel (%) 

30% - 30% 28% 

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

76,3% - 75% 70% 

 

OBS! SCB har beslutat om en förändrad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående 
skolor omfattas av sekretess vilket lett till att Skolverket från och med 1 september 2020 enbart 
kommer att publicera statistik på riksnivå. Arbete pågår för att lösa situationen på nationell nivå 
vilket medför att benchmarking fortsatt görs med Stockholms län (fristående och kommunala skolor). 
Om arbetet med författningsändringar drar ut på tiden kommer BM-värden behöva justeras 
framöver till att endast gälla kommunala skolor i Stockholms län. 

  

                                                      
1 Målnivåerna för indikatorerna elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt 
meritvärde åk 9 och behörighet till gymnasieskolan utgår från att Vaxholms stad håller sig bland de tio bästa 
kommunerna (ovägt medelvärde).  
2 Benchmarking (BM), jämförelser, sker med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 2019. 
3 Resultat för gymnasieelever med examen inom 3 år för 2020 publiceras hösten 2020. 
4 Resultat för behöriga och legitimerade förskollärare och lärare för 2020 publiceras våren 2021. 
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Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Utbildningsverksamheterna 
har en likvärdig utbildning 
som bedrivs i hälsofrämjande 
och trygga 
utbildningsmiljöer. 

Vårdnadshavare som upplever 
att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%)5 

98% 96% 96% 96% 

Elever i årskurs 5 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%)6  87% 87% 86%* 

Elever i årskurs 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%)  74% 80%        79%* 

Utbildningsverksamheterna 
bidrar till att minska 
klimatpåverkan där hållbar 
utveckling är en del av 
lärandet. 

CO2e per kilo inköpt livsmedel7 

1,7 - 1,7 2,1 

*BM-värde 2020 

Ekonomi 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

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

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 3% - 0% -9,8% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 6,1% - 0% -5,1% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) -14,7% - 0% -14,9% 

BUN har fått kompensation från Försäkringskassan för sjukfrånvaro i samband med Covid-19 men har 
inte i samma utsträckning haft kostnader för vikarier under perioden. Denna kompensation är 
ca 2 Mkr. Utan den hade resultatavvikelsen varit 0,6%. 

                                                      
5 Benchmarking (BM), jämförelse, görs med Våga Visa för år 2019. 
6 Benchmarking (BM), jämförelse, görs med Skolinspektionens skolenkät för Riket vt-20. 
7 BM för CO2e görs mot Hantera Livs som redovisar drygt 100 kommuners belastningsvärde. 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Barn- och utbildningsnämnden har formulerat två mål inom målområdet kvalitet för 2021: 

I. Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas 
med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. 

II. Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och 
lärare. 

Nedan presenteras verksamheternas och förvaltningens mål och satsningar under respektive 
nämndmål. Målen är framtagna efter en genomlysning av måluppfyllelsen av hela grunduppdraget, 
liksom upplevd kvalitet och genomförd omvärldsanalys under våren 2020. 

I. Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever 
lyckas med sin utbildning. 

Kommunal regi förskola 

• Pedagoger i Vaxholms stads förskolor har kunskap om systematiskt kvalitetsarbete kopplat 
till barns språkliga och kommunikativa utveckling.      

o Läslyftet: kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för pedagoger i 
förskolan. 

o Föreläsning: "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolevardagen - undervisningens hur 
och varför med språkutvecklande arbetssätt, inklusive gruppdiskussioner. Erbjuds 
också för de fristående förskolorna. 

o  Användning av digitala verktyg kopplat till barns språkliga och kommunikativa 
utveckling. 

o Utveckling av dokumentation i digitala verktyg. 
• Pedagoger i Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig 

förskola.      
o Implementering av nya processer för anpassningar och särskilt stöd. 
o Införande av Prorenata (säkert dokumenthanteringssystem). 
o Utveckling av utbildningsmiljöer av utvecklingspedagog 

Förskolan fortsätter också att följa handlingsplanen för digital kompetens i förskolan (2019-2021) för 
att säkerställa en adekvat digital kompetens för alla barn i förskolan enligt styrdokumenten. 

Kommunal regi grundskola 

• Digitalisering: All personal fördjupar sin kompetens att använda ändamålsenliga digitala 
verktyg och välja lärresurser i sitt uppdrag.       

o Utveckling av uppföljningsarbetet på alla nivåer - rektorer, pedagoger och elever - för 
att säkra den digitala användningen och utvecklingen av digitaliseringsarbetet i 
Vaxholms stad. Det sker hösten 2020 för att komma vidare i planeringen av den 
fortsatta digitala skolutvecklingen och kunna skriva en ny plan för tre år framöver.  

o Grundskolan är med i att implementera en ny effektiv organisation av 
digitaliseringsarbetet. 

o All skolpersonal är introducerade till ny lärplattform (beroende på upphandling). 
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• Betyg och bedömning: Pedagoger är förtrogna med de reviderade kursplanerna, från 
planering till bedömning. 

1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna för grundskolan att gälla. Rektorer och lärare kommer 
att få stöd från Skolverket, olika webbinarier och webbaserat material. Utbildningsförvaltningen har 
tillsammans med grundskolorna ordnat en föreläsning under studiedagarna på höstlovet som 
handlar om ämnet inklusive frågestund. 

Gymnasium 

Vaxholms stad har ingen gymnasieskola inom egen regi men har som hemkommun ansvar för att 
säkerställa att ungdomar folkbokförda i kommunen erbjuds ett brett utbud av gymnasial utbildning. 
För att säkerställa det ansvaret har ingår kommunen sedan 2011 i ett samverkansavtal med 
Stockholms läns övriga kommuner. Syftet med avtalet är att kommunens gymnasieelever fritt ska 
kunna välja gymnasieskola i regionen samt öka likvärdighet och måluppfyllelse. Nämnden tillämpar 
en länsprislista för program i gymnasieskolan vilken räknas upp varje år. År 2021 är uppräkningen på 
länsprislistan 0 procent. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

Vaxholms stad är med i samordningsförbund som utbildningsförvaltningens KAA deltar i. Via 
samordningsförbundet har Moblisering inför arbete, Mia-projektet, etablerats. Det finansieras via 
ESF-medel. Syfte med deltagandet för Vaxholms KAA är att få människor som av olika anledningar 
aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb genom Mias 
expertteam med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Kulturskolan 

• Kulturskolan präglas av hög kvalitet, en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet 
inom flera konstuttryck    

o Bild och form blir en permanent verksamhet. 
o Dansa utan krav är en satsning för tjejer på högstadiet som fortsätter 2020/2021. 

Syftet är att få fler i rörelse utan krav och prestationer för ett bättre mående.  
• Kulturskolans verksamhet är digital.    

o  Implementering av nytt digital kö- och antagningssystem. 
o Undervisningsmöjligheter digitalt genom videolektioner 

Måltidsenheten 

• Maten bidrar till elevernas hälsa, goda matvanor, sociala gemenskap, trivsel samt livslånga 
lärande.    

o Barn i förskolan och skolan får pröva livsmedel utifrån olika konsistens, smak, färg 
och doft (sapere). 

o Genom nöjdhetsfaktor SkolmatSverige mäts måltidens kvalitet. 

Utbildningsförvaltningen 

• Utvecklad kvalitetssäkringsmodell, inklusive processer, för att kvalitetssäkra 
verksamheternas grunduppdrag enligt styrdokumenten. 

• Kvalitetssäkrad och likvärdig resursfördelning i samverkan med kommuner inom Stockholms 
län med särskilt fokus på samverkan med nordostkommunerna och elever i behov av 
omfattande särskilt stöd. 

• Effektivt lokalutnyttjande och underhållsplaner för nämndens fastighetsbestånd som 
säkerställer en god arbetsmiljö. 

• Likvärdig och adekvat utbildning som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter att uppnå en 
hög digital kompetens hos personal, barn och elever för att främja kunskapsutveckling.    

o En tydlig organisation för IT-förvaltning som stöd i arbetet.  
o En digitaliseringsstrategi som tar sin utgångspunkt i den nationella strategin och 

ligger till grund för skolornas insatser. 
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o Nytt verksamhetssystem ska implementeras och ny lärplattform ska upphandlas. 

 

II. God tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare 

Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen som ett led i den strategiska 
planeringen med syfte att belysa framtida kompetensbehov, planerad kompetensutveckling, 
marknadsföring för att attrahera samt rekrytering. 

För att säkra en kvalitativ utbildning och ett framtida hållbart samhälle så är indikatorn ”andel 
förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation” ett prioriterat mått för barn- och 
utbildningsnämnden. 

 

Livsmiljö 

Barn- och utbildningsnämnden har formulerat två mål inom målområdet livsmiljö för 2021. 

I. Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga 
utbildningsmiljöer. 

II. Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av 
lärandet. 

Nedan presenteras verksamheternas mål och satsningar under respektive nämndmål för läsåret 
2020/2021. Målen är framtagna efter en genomlysning av måluppfyllelsen av hela grunduppdraget, 
liksom upplevd kvalitet och genomförd omvärldsanalys under våren 2020. 

I. Likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. 

Målet utgår från barnkonventionens portalparagrafer (artikel 2, 3, 6 och 12), 1 kap. 4-10 §§, 5 kap. 3 
§ och 6 kap. 6-10 §§ skollagen, läroplanerna, och diskrimineringslagen. För att säkra trygghetsarbetet 
behöver hela utbildningsförvaltningen och dess verksamheter arbeta mer medvetet på alla nivåer -
främjande, förebyggande och åtgärdande, både på organisations-, grupp- och individnivå. Insatserna 
ser olika ut beroende på var respektive enhet befinner sig. Gemensam uppstart för hösten 2020 har 
varit filmföreläsning och handledning i normkritisk förståelse för att uppnå en trygg och jämlik 
förskola och skola med en god arbetsmiljö - att ge alla barn och elever det handlingsutrymme de ska 
ha enligt 3 kap. 2 § för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Alla 
verksamheter behöver utveckla sina kunskaper i hur vi bättre kan integrera barnkonventionen och 
diskrimineringslagen i praktiken utifrån befintliga kunskaper i skollagen och läroplanerna. 

Kommunal regi förskola 

• Pedagoger i Vaxholms stads förskolor är normmedvetna och har normkritiska förmågor som 
bidrar till en trygg och inkluderande förskola där alla barn får likvärdiga möjligheter att lära 
och utvecklas.  

o Fyra lärotillfällen med filmföreläsningar och gruppdiskussioner för reflektion samt 
förslag på aktioner att genomföra i verksamheten under hela läsåret. 

Kommunal regi grundskola 

• Elevernas trygghet, studiero och delaktighet: Skolorna utvecklar sitt systematiska 
kvalitetsarbete med fokus på trygghet, studiero och delaktighet.  

o Omtag kring central trygghetsenkät för elever F-9 där alla elever får på ett 
anonymiserat och rättssäkert sätt komma till tals om hur de upplever sin skolgång 
utifrån trygghets- och värdegrundsfrågor (Barnkonventionen artikel 12, 4 kap. 9 § 
skollagen och läroplanen för grundskola/grundsär och fritidshem). 

o All skolpersonal ska få fördjupad kunskap om barnkonventionen kopplat till övriga 
styrdokument samt få praktiska verktyg på tillämpning. 

o All skolpersonal ska ha få fördjupad kunskap om normkritik som verktyg liksom 
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fördjupning i diskrimineringslag och barnkonventionen samt få praktiska verktyg på 
tillämpning. 

Kulturskolan 

• Kulturskolan är en aktiv och samverkande part i Vaxholms stads olika kultur- och 
fritidsarrangemang för ett rikt kulturliv. 

• Elever och vårdnadshavare är nöjda med kulturskolan. 
• Kulturskolan utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och 

delaktighet.  
o Besök och sprida kulturskolans verksamhet ute på skolorna. 
o Kunskap om barnkonventionen och inkludering (diskrimineringslagen). 

Måltidsenheten 

• Måltidsenheten tillhandahåller anpassad, god och hälsosam mat som är lagad från grunden. 
• Måltidsenheten utvecklar sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och 

delaktighet.  
o Implementera måltidspolicyn. 
o  Värdskap. 
o Kunskap om barnkonventionen och inkludering (diskrimineringslagen). 

Utbildningsförvaltningen 

• Etablera en trygghetsstrategi för utbildningsförvaltningens verksamhet. 
• Utbildningsförvaltningen har etablerat nya processer för att trygga övergångar mellan 

förskolan-förskoleklass och mellan årskurs 6-7. Enheten för samverkan och stöd har som 
tillägg gjort en arbetsprocess för psykosocialt stöd för elever i behov vid övergångar mellan 
årskurs 6-7 som kommer att implementeras hösten 2020. 

• Ökad psykisk och fysisk hälsa.  
o Enheten för samverkan och stöd kommer att implementera en arbetsprocess för 

bättre samverkan mellan elevhälsan och skol- och familjestödet. 
o Enheten för samverkan och stöd kommer att implementera en arbetsprocess för 

Samverkansteamet som ska kunna ge stöd åt skolorna i hantering av problematisk 
skolfrånvaro. 

o Kvalitetssäkring av preventionsår som komplement till Kronängsskolans främjande 
uppdrag. 

o Strukturen för Samverkansteam mot yngre åldrar utvecklas.  

II. Minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. 

Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) är en naturlig del av 
utbildningsverksamheten. Ett medvetet arbete inom måltidsverksamheten bidrar till minskad 
klimatpåverkan i allt ifrån inköp till servering och matsvinn. Det bidrar till goda matvanor och att barn 
och unga får en ökad kunskap om hur val av livsmedel har betydelse för resurs- och klimatpåverkan. 
Indikatorn koldioxidekvivalenten, CO2e, är det sammanlagda värdet för alla hållbarhetsinsatser som 
görs i alla kök. 
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Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 
2020 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

-352,7 -352,7 -348,0 -355,3 -360,4 

Budgetramen för 2021 innehåller en uppräkning på 1,7 procent. Det beräknas på prisökning 1 
procent samt löneökning 2,4 procent med en viktning av 50 procent till vardera. 

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på digitalisering, en satsning för att 
sänka avgifterna i kulturskolan, en utökning av ungdomsverksamheten samt ett bidrag för ekologisk 
mat. 

Budgetramen innehåller även ett effektiviseringskrav på 1,3 procent, ca 4,5 mkr, samt ett 
besparingskrav på 1,2 procent, ca 4 mkr. Barn- och utbildningsnämnden ska således sammantaget 
identifiera insatser för att sänka kostnaderna med 2,5 procent vilket är 8,5 mkr. 

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden genomfört 
konsekvensanalyser av föreslagna effektiviserings och besparingskrav. Utifrån resultatet av 
konsekvensanalyserna anser barn- och utbildningsnämnden att effektiviserings- och 
besparingskraven inte kan genomföras och att budgetramen ska utökas för att nämnden ska kunna 
leva upp till politiskt tagna beslut samt mål gällande kvalitet.  

Barn- och utbildningsnämndens kärnverksamhet är förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Effektiviseringen av gymnasieskolan är redan beslutad och uppräkningen av programpengen 2021 är 
satt till 0 procent. 

För att säkerställa en kvalitativ och likvärdig utbildning i förskola och grundskola har 
utbildningsförvaltningen gjort en översyn av grundbeloppets uppdelning mellan skolformer och 
stadier. Översynen och jämförelse med andra norrortskommuner visar att en förändring av nivåer 
och uppdelning behövs för att möta lagkrav och ligga i nivå med övriga kommuner. Detta redovisas i 
bilaga 1 (om resursfördelning i Vaxholms stad). 

För att möjliggöra en högre uppräkning och satsning av barn- och utbildningsnämndens 
kärnverksamheter, förskola och grundskola, föreslås en omfördelning av 2 mkr (8 procent) från 
budget för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp till grundbelopp för förskola och grundskola. Detta 
bidrar inte till effektivisering eller besparing utan är en omfördelning inom budgetram och redovisas i 
samband med detaljbudget. Omfördelningen innebär att grundbeloppen kan räknas upp med 
sammantaget 1 procent.  

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och 
lokalkostnader. Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd utgår till elever som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd och är riktat till enskild individ (bilaga 1, om resursfördelning i Vaxholms stad). 

Grundskolornas mångåriga utvecklingsarbete med fokus på att tillgängliggöra utbildningen för alla 
elever oavsett behov genom ledning, stimulans och extra anpassningar stärker en omfördelning av 
medel från verksamhetsstöd/tilläggsbelopp till ökat grundbelopp. Omfördelningen ligger även i linje 
med 3 kap. skollagen samt genomförd sammanställningen av hur resursfördelningen inom 
utbildningsverksamheten i kommunen fungerar i relation till författningskraven. Rektors möjlighet 
att organisera verksamheten för att möta alla elevers behov inom ordinarie utbildning stärks och 
budgetramen för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp bedöms räcka för elever i behov av omfattande 
stöd. 
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Till grundskola tillkommer även kommunens riktade satsning för digitalisering på 3 mkr vilket bidrar 
till ytterligare medel och en högre uppräkning av budget. 

Även statliga medel för bland annat lärarlönelyft och förstelärare tillskjuts under året. 
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Volymavstämning 

Verksamhet Budget 2020 
(antal) 

Plan 2021 
(antal) 

Plan 2022 
(antal) 

Plan 2023 
(antal) 

Förskola 601 562 555 564 

Grundskola 1785 1751 1720 1691 

SBO 795 776 769 759 

Gymnasiet 555 579 597 603 
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Investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

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

     

     

     

     

     

Summa     

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme på 2,5 mkr för inventarier till förvaltningens 
samtliga verksamheter bedöms räcka för identifierat behov 2021. 

Fastighetsenhetens investeringsutrymme för utbildningslokaler 

Barn- och utbildningsnämndens fastighetsbestånd är i behov av underhåll och hyresgästanpassning 
för att säkerställa en god arbetsmiljö för såväl barn och elever som personal. 

Resarö skolas tak är i behov av omläggning och det fuktskadade köket behöver återställas i väntan på 
byggnation av nytt kök och ny matsal. Intill köket finns även två kontor för elevhälsan som påverkats 
av fuktskadan som är i behov av hyresgästanpassningar till en uppskattad kostnad av 500 tkr. 

Vaxö skola är i behov hyresgästanpassningar inom befintlig skolbyggnad i väntan på byggnation av 
det nya annexet. Den uppskattade kostnaden för anpassningen är 3,5 mkr. Ombyggnationen bidrar 
till ett effektivare lokalnyttjande. Förskoleklassen får en anpassad lärmiljö och personalutrymmen 
samlokaliseras. 

Även Rindö skola är i behov av hyresgästanpassningar för cirka 2 mkr då slöjdsalarna i paviljongen, 
som beräknas avvecklas sommaren 2021, behöver inrymmas i skolhuvudbyggnaden. Anpassningen 
bidrar till att Rindö skolas elever även fortsättningsvis kan genomföra slöjdundervisning på skolan 
och inte behöver resa till Vaxön. 

När det gäller förskolans fastighetsbestånd så finns det geotekniska komplikationer vid Överby 
förskola som behöver utredas under 2021. Åtgärder kommer att behöva vidtas inom snar framtid. 
Överby förskola är även i behov av hyresgästanpassningar för att effektivisera lokalnyttjandet. 
Förskolan har ytor som konferensrum, rörelserum och sinneslabb vilket innebär kostnader som inte 
ryms inom budget. 

Även delar av Rindö förskolans fastighet har underhållsbehov som behöver utredas under 2021 och 
åtgärder kommer att behöva vidtas in inom snar framtid. 

Ovan nämnda underhållsbehov och hyresgästanpassningar bör rymmas inom fastighetsenhetens 
investeringsvolym. 

Taxor och avgifter 

Se bilaga 2. 
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Utbildningsförvaltningen 
Ulrika Strandberg 
Utbildningschef 

Resursfördelning för Vaxholms stads förskolor och skolor 

Grundbelopp 

Bakgrund 
Vaxholms stad har uppdragit en extern jurist och sakkunnig i skolfrågor att göra en sammanställning av 
hur resursfördelningen inom utbildningsverksamheten i kommunen fungerar i relation till 
författningskraven för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt 
fritidshemmet.  

I dagsläget tillämpar Vaxholms stad samma modell för resursfördelning internt som enligt lag gäller för 
resursfördelningen till fristående skolor. Det grundbelopp som räknas fram per elev utgår på 
motsvarande sätt till den egna verksamheten.  

Lagrum 
Övergripande om skolväsendet och resursfördelningen  

Av 2 kap. 18 § regeringsformen framgår att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt 
till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Av bestämmelserna i skollagen (2010:800) SkolL, 
framgår sedan att det främst är kommunerna som har ansvaret för att tillgodose dessa rättigheter - 
samt att även barn och ungdomar som inte omfattas av skolplikt kan ha rätt till utbildning. I 2 kap. 2 § 
SkolL anges att kommuner är huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
fritidshem. För att fullgöra detta ansvar ska det i varje kommun finnas en eller flera nämnder och för 
dem gäller det som är reglerat om nämnder i kommunallagen (2017:725), KL. Kommunernas 
ekonomiska förvaltning regleras bl.a. i 12 kap. KL och lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.  

Av 1 kap. 4 § SkolL följer bl.a. att barn och elever ska ges stöd och stimulans i skolan så att de utvecklas 
så långt som möjligt och även att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. I 3 kap. 2 § SkolL anges att elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att nå kraven ska ges stöd för att motverka konsekvenserna av 
funktionsnedsättningen. Enligt 2 kap. 8 b § SkolL ska kommuner fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov – och detta gäller både i 
kommunernas egna verksamheter och när resurser utgår till andra huvudmän.  
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För att skapa goda förutsättningar för fristående aktörer att starta och driva utbildningsverksamhet finns 
detaljerade regler om hemkommunens bidragsskyldighet. Den som av Skolinspektionen eller av en 
kommun har fått tillstånd att driva verksamhet inom skolväsendet, har rätt till bidrag från 
barnens/elevernas hemkommuner. Reglerna för detta finns i respektive skolformskapitel i skollagen. 
Gemensamt är att bidrag ska utgå för varje elev som tagits emot i verksamheten och bestå av ett 
grundbelopp och i vissa fall även ett tilläggsbelopp. Grundbelopp ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag - 
den s.k. likabehandlingsprincipen. Tilläggsbelopp ska utgå för elever som deltar i 
modersmålsundervisning eller lovskola, eller som har ett omfattande behov av särskilt stöd. För att 
reglera resurstilldelningen för barn och elever som tagits emot i andra kommuner innehåller skollagen 
även regler om interkommunal ersättning. Dessa regler gäller så länge kommunerna inte kommit 
överens om annat.  

Regleringen av resursfördelningen till skolan kan sammanfattningsvis sägas utgå från de krav på 
saklighet och opartiskhet som framgår av regeringsformen (1 kap. 9 §) och likställighetsprincipen i 2 kap. 
3 § KL. En kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Att 
göra anpassningar och kompensera för skillnader i sociala, geografiska och funktionsmässiga 
förutsättningar hos barn och elever är en av skolans kärnuppgifter och således sakliga skäl att frångå en 
strikt likställighet. 

De centrala bestämmelserna kring skolans organisation finns i skollagens andra kapitel. I sin roll som 
huvudman för de skolor som man bedriver i egen regi, ansvarar den kommunala nämnd som fått 
fullmäktiges uppdragför att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra författningar (2 
kap. 8 § SkolL). Här har skolenheternas rektorer också ett uttalat ansvar att fördela skolenhetens 
resurser efter barns och elevers olika förutsättningar och behov (2 kap. 10 §). 

I skollagen finns reglerat vilka kostnadsposter som grundbeloppet ska avse-och en kommun ska kunna 
redovisa hur bidraget har räknats ut med avseende på dessa. Kostnadsposterna regleras i14 kap. 4§ 
skolförordningen och beskrivs närmare i prop. 2008/09: 171 s. 31 ff. 

 

Föreslagna åtgärder för ökad lagefterlevnad, transparens och proaktivitet  
Sammanställningen som gjorts visar på ett par förbättringspunkter som Vaxholms stad kan vidta för 
ökad lagefterlevnad, transparens och proaktivitet: 

 

 Beräkning och redovisning av grundbeloppet bör delas upp så att redovisningen görs 
skolformsvis. I dagsläget fattas inget separat bidragsbeslut för förskoleklassen eller för 
grundsärskolan. Vid beräkningen av grundbelopp i grundsärskolan bör beaktas att huvudregeln 
är att den absoluta majoriteten av elevernas stödbehov ska kunna täckas inom grundbeloppet 
och att tilläggsbelopp/verksamhetsstöd endast ska utgå till de elever som har behov av 
extraordinära stödinsatser. Denna bedömning måste göras i relation till respektive skolforms 
personkrets. Även kostnaderna för placering av elever i andra kommuners grundsärskola bör 
inkluderas i beräkningen av beloppet för grundsärskolan. 

 Utöka redovisningen av grundbeloppsberäkningen så att det under de redovisade punkterna 
framgår vilka delposter enligt skolförordningen som inkluderats. 
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 Minska differentiering av grundbeloppet, där 15 000 kr mindre per år utgår för elever i 
grundskolans åk 1-5, än för elever i åk 6-9. Det görs för att möjliggöra ett mer proaktivt 
arbetssätt och för att kunna genomföra tidiga insatser i enlighet med motiven bakom ”läsa-
skriva-räkna-garantin”. 
 

Förslag till nytt grundbelopp 2021 

 

Förslaget innebär en omfördelning av medel i syfte att minska differentieringen mellan grundskolans 
stadier. Vidare inför förslaget ett fastställt grundbelopp till grundsärskolan samt för förskoleklass. 
Slutligen framgår i tabellen en ökning av tilldelade medel vad gäller Klubb-verksamheten med anledning 
av att rektorerna under längre tid påpekat resursbrist för verksamheten. 
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Grundbeloppets komponenter 

 

Resursfördelning i jämförelse med andra kommuner 

I nedanstående tabeller framgår Vaxholms stads nuvarande och föreslagna grundbelopp i jämförelse 
med nedanstående kommuner i Stockholm.  

Verksamhet Lokalpeng 21 Admin Måltider Extra avdrag inv Elevhälsa Lärverktyg Undervisning

Förskola 1-2 -24 500 -1 810 -9 372 -998 -104 890

Förskola 3-5 -24 500 -1 679 -9 372 -998 -91 825

Ped omsorg 1-2 -600 -115 858

Ped omsorg 3-5 -600 -103 515

F -15 000 -867 -5 268 -515 -2 913 -240 -45 740

1-5 -16 200 -867 -5 268 -515 -2 913 -992 -49 961

6-9 -18 300 -944 -5 268 -515 -2 913 -1 952 -59 277

Särskola 1-5 -16 200 -867 -5 268 -515 -2 913 -992 -253 675

Särskola 6-9 -18 300 -944 -5 268 -515 -2 913 -1 952 -272 581

Fritids -7 500 -196 -2 724 -438 -28 460

Klubb -1 800 -73 -2 724 -238 -11 201
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Förskolan 

 

Utfall 2020

FK 1-2 FK 3-5

160 595 Lidingö 133 079 Stockholm

158 528 Stockholm 127 862 Vaxholm

152 831 Danderyd 123 223 Nacka

147 412 Sundbyberg 119 163 Sundbyberg

143 072 Upplands-Bro 118 317 Lidingö

142 465 Österåker 117 510 Värmdö

142 009 Värmdö 116 287 Sollentuna

141 006 Vaxholm 115 048 Solna

138 130 Nacka 112 006 Upplands-Bro

135 131 Sollentuna 109 157 Tyresö

134 562 Solna 107 673 Upplands Väsby

132 546 Tyresö 106 105 Danderyd

131 569 Upplands Väsby 104 779 Österåker

126 444 Täby 98 918 Täby

Förslag 2021

FK 1-2 FK 3-5

162 201 Lidingö 134 410 Stockholm

160 113 Stockholm 128 373 Vaxholm

154 359 Danderyd 124 455 Nacka

148 886 Sundbyberg 120 355 Sundbyberg

144 503 Upplands-Bro 119 500 Lidingö

143 890 Österåker 118 685 Värmdö

143 429 Värmdö 117 450 Sollentuna

141 570 Vaxholm 116 198 Solna

139 511 Nacka 113 126 Upplands-Bro

136 482 Sollentuna 110 249 Tyresö

135 908 Solna 108 750 Upplands Väsby

133 871 Tyresö 107 166 Danderyd

132 885 Upplands Väsby 105 827 Österåker

127 708 Täby 99 907 Täby
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Grundskolan 

 

 

Utfall 2020

F-klass 1 tom 5 6 tom 9

83 014 Stockholm 84 565 Stockholm 93 700 Sollentuna

73 483 Vaxholm 78 444 Värmdö 93 137 Stockholm

72 503 Värmdö 78 162 Upplands Väsby 92 733 Österåker

70 871 Lidingö 77 800 Sollentuna 88 814 Vaxholm

70 100 Sollentuna 77 532 Danderyd 88 724 Upplands Väsby

60 096 Tyresö 76 739 Lidingö 88 700 Lidingö

56 409 Solna 75 917 Nacka 86 747 Nacka

55 435 Upplands Väsby 74 685 Österåker 85 704 Danderyd

54 255 Österåker 73 483 Vaxholm 83 765 Värmdö

53 420 Sundbyberg 71 072 Sundbyberg 83 407 Täby

47 742 Upplands-Bro 70 189 Tyresö 83 401 Upplands-Bro

45 603 Täby 69 475 Täby 79 980 Sundbyberg

42 840 Danderyd 69 196 Upplands-Bro 78 690 Solna

41 927 Nacka 69 143 Solna 76 844 Tyresö

Förslag 2021

F-klass 1 tom 5 6 tom 9

83 844 Stockholm 85 411 Stockholm 94 637 Sollentuna

73 228 Värmdö 79 228 Värmdö 94 068 Stockholm

71 580 Lidingö 78 944 Upplands Väsby 93 660 Österåker

70 801 Sollentuna 78 578 Sollentuna 89 611 Upplands Väsby

70 543 Vaxholm 78 307 Danderyd 89 587 Lidingö

60 697 Tyresö 77 506 Lidingö 89 170 Vaxholm

56 973 Solna 76 716 Vaxholm 87 614 Nacka

55 989 Upplands Väsby 76 676 Nacka 86 561 Danderyd

54 798 Österåker 75 432 Österåker 84 603 Värmdö

53 954 Sundbyberg 71 783 Sundbyberg 84 241 Täby

48 219 Upplands-Bro 70 891 Tyresö 84 235 Upplands-Bro

46 059 Täby 70 170 Täby 80 780 Sundbyberg

43 268 Danderyd 69 888 Upplands-Bro 79 477 Solna

42 346 Nacka 69 834 Solna 77 612 Tyresö
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Fritids 

 

 

Utfall 2020

Fritids Klubb

50 976 Stockholm 42 576 Stockholm

44 496 Danderyd 37 757 Upplands-Bro

42 999 Lidingö 30 850 Tyresö

40 067 Nacka 29 918 Lidingö

39 413 Tyresö 21 903 Täby

39 162 Vaxholm 21 172 Österåker

38 336 Täby 20 478 Sundbyberg

38 055 Sundbyberg 17 852 Solna

37 757 Upplands-Bro 16 800 Sollentuna

37 482 Värmdö 14 578 Vaxholm

37 131 Solna 12 744 Danderyd

36 250 Österåker 12 672 Värmdö

32 500 Sollentuna 12 600 Upplands Väsby

28 456 Upplands Väsby 1 414 Nacka

Förslag 2021

Fritids Klubb

51 486 Stockholm 43 002 Stockholm

44 941 Danderyd 38 135 Upplands-Bro

43 429 Lidingö 31 159 Tyresö

40 468 Nacka 30 217 Lidingö

39 807 Tyresö 22 122 Täby

39 318 Vaxholm 21 384 Österåker

38 719 Täby 20 683 Sundbyberg

38 436 Sundbyberg 18 031 Solna

38 135 Upplands-Bro 16 968 Sollentuna

37 857 Värmdö 16 036 Vaxholm

37 502 Solna 12 871 Danderyd

36 613 Österåker 12 799 Värmdö

32 825 Sollentuna 12 726 Upplands Väsby

28 741 Upplands Väsby 1 428 Nacka



3 Barn- och utbildningsnämnden 
 
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. 
Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det 
innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 
 
Allmän förskola 
Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för 
de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker 
med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 
timmar per vecka. 
 

Taxekategori Avgift per månad 
Förvärvsarbete/studier/asylsökande   
Barn upp till 3 år  

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka inkl. lov  
eller 25 tim/vecka exkl. lov  
Barn upp till 3 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Föräldraledig/arbetssökande  
25 tim/vecka exkl. lov  
Barn 3 – 5 år  

Enligt index  
 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 
Barn 3 – 5 år 

340 kr/vecka 



Antal placeringar Avgift per månad 
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
 
3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 
 
 
3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 
 

Antal platser Avgift per månad 
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering: 
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets 
sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 
 
Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna 
inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny 
inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 
kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske 
hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  
 



3.4 Kulturskolan 
 

Aktivitet Avgift per termin 
Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
 

1 300 kr  
1 950 kr   
600 kr 
760 kr 

 
Instrumenthyra 
 

  400 kr 

Drama (lektion 60 minuter) 
Drama (lektion 90 minuter) 
Konst (lektion 60 minuter) 
Konst (lektion 90 minuter) 
 

980 kr 
1 470 kr 
980 kr 

1 470 kr 
 

 
Avgift vid uppträdande  
Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 
 
3.5 Studiebesök 
 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften 
ingår fika 
 

Aktivitet Avgift 
Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 
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Nämndens nyckeltal för uppföljning 
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. Benchmarking (BM), dvs. jämförelse görs med Stockholms 
läns kommuner (ovägt medel) förutom trygghets- och nöjdhetsindikatorer liksom kunskapskraven för 
årskurs 6 som jämförs med Riket (Skolinspektionens skolenkät vt-20). BM-värden hämtas från både 
2019 och 2020 beroende av tillgång till data. Statistik markerat med (*) är BM-värde för år 2020. 
Resultat för 2020 som inte publicerats än markeras med (-). 

Kvalitet 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019/2020 

Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att 
undervisa i fritidshemmet (%) - 62,4 % -             33,8% 

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 9 2 -  

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 8 3 -  

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 97,7% 97,8% 97,8% 90% 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor 97,8 % 98,8 % 97,9 % 90,7 % 

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar 93,8 % 95,9 % 97,7 % 89,3 % 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun 
(genomsnitt) 14,9 15,4 - 14,7 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun 
(genomsnitt) - flickor 15,8 16,1 - 15,3 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun 
(genomsnitt) - pojkar 14,1 14,7 - 14,2 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) 95,3% 92,7% - 92,3% 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor 96 % 93,5 % - 92,9 % 

Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - pojkar 94,7 % 91,9 % - 91,7 % 

Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) 81% 84% 85%  

Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) – flickor   86 %  

Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) – pojkar   84 %  

Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 88% 87% 88%  

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

Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) - pojkar   88 %  

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 93,3% 93,5% 86,2% 73,9 %* 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 
- flickor  94,7 % 88,2 % 77,7 %* 

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 
- pojkar  92,1 % 84,6 % 70,3 %* 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 94,5% 91,8% 94,5% 82% 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 
- flickor 96,5 % 95,2 % 95,8 % 81,9 % 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 
-pojkar 92,9% 88,7% 93,2% 78% 
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Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 96% 92% 87% 85%* 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 
- flickor 94% 88%             83%                85%* 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 
- pojkar 99% 95%             92%                89%* 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)   74 %         79%* 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 
- flickor             79%         80%* 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 
- pojkar             66%        81%* 

Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation, 
andel (%) 31% 30% - 28% 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 270,6 246 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor 271,5 276,9 286,3 258,1 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar 245 240,1 253,8 234,8 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 83,3% 76,9% - 68,1% 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor 85,1 % 76,3 % - 71,6 % 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar 81,7 % 77,3 % - 64,9 % 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 73,5% 76,3% - 70% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) 85% 81% -             69% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – 
flickor 86 % 75 % -             68% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – 
pojkar 85 % 87 % -             69% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) 85% 93% -             79% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – 
flickor 92 % 99 % -              85% 

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – 
pojkar 79 % 87 % -             73% 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%) 95% 98% 96% 96% 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%) – flickor   95 %  

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%) – pojkar   96 %  

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) 96% 95% 94% 93% 

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor   92 %  

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar   97 %  

 

  



Barn- och utbildningsnämnden, Nämndens nyckeltal 4(4) 

Livsmiljö 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

CO2e per kilo inköpt livsmedel  1,7  2,1 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 60% 64% 47% 63%* 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor 56 % 64 % 45 %            58 %* 

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar 64 % 68 % 51 %             64 %* 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 58 53 56         56* 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor 50 57 47         48* 

Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar 66 62 68          64* 

Ekonomi 

Mått Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

BM-värde 
2019 

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 35 037 kr 36 067 kr - 36 976 kr 

Kostnad förskola kr/inskrivet barn 153 705 kr 160 979 kr - 151 491 kr 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev 111 210 kr 119 213 kr - 107 501 kr 

Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev 104 137 kr 102 750 kr - 113 982 kr 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 162 282 kr 171 942 kr - 159 417 kr 

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev 66 065 kr 71 694 kr - 58 453 kr 

Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 114 853 kr 120 634 kr - 115 305 kr 

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn 36 260 kr 37 775 kr - 36 976 kr 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) -9% -14,7% - -14,9% 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%) 2,4% 3% - -9,8% 

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 2,5% 6,1% - -5,1% 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%) -17,3% -14,2% -          -7,7% 

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

 



Effektiviseringsåtgärder och konsekvensanalys enligt punkt 1-3 i 
Yttrandet till Mål & Budget 
 

Gymnasieskolan finansieras via en programpeng per elev som är enhetlig för hela Stockholms län. 
Grundskolan och förskolan finansieras av ett grundbelopp per barn eller elev. 

Det pedagogiska arbetet på en skola och förskola ska ledas och samordnas av en rektor. Rektor 
beslutar om hur förskolan och skolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektor fattar beslut enligt skollagen och andra 
bestämmelser (2 kap. 9-10 skollagen). 

Effektivisering Gymnasiet  
Räknas inte upp något därmed sparar vi in/kan lägga budget på annan verksamhet  

Effektivisering Grundskola 
Söderfjärdskolan åtgärder för budget i balans 2021 

• Två visstidsanställda får ej förlängt och två lärarresurser i fritids sägs upp 
• Säga upp hyra av musikhuset. Detta kommer inte kunna genomföras under Vt. 21. 
• Utöka antal elever per klass – lågstadiet. 
• Utöka elevantalet i en årskurs på mellanstadiet. 
• Se över kommunövergripande verksamhet. 
• Se över Klubben-verksamheten. Klubbverksamhetens elever ingår i fritidsverksamhet för 

de yngre eleverna.  
• Se över digitaliseringen 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Risk att elever inte får det stöd de har rätt till enligt lag vilket leder till ökad 

arbetsbelastningen och omorganisation  
• Uppsägning av musikhuset leder till omorganisation och ev sämre musikundervisning. 
• Arbetsbördan för de årskurser som inte får ha kvar lärarresursen ökar. 
• Fler elever per lärare på fritids 
• Utöka elevantalet på lågstadiet i vissa årskurser. 
• Verksamhetsstödet/resursfördelningen har minskat vilket medför risk för att barn i behov 

av särskilt stöd inte får det. 
• I samråd med förvaltning se över kommunövergripande verksamhet och tillsammans 

utarbeta en Risk och konsekvensanalys av de tankar förvaltning har angående 
verksamheten. 

• Konsekvensen av att inte erbjuda en klubbverksamhet är att fritidspersonal kan sägas upp 
men också att skolan inte erbjuder adekvat fritidsverksamhet samt att elever kommer 
sluta i verksamheten.  

• En åtgärd är att se över digitaliseringen i skolan. Att det finns devices till hälften av 
eleverna och se över billigare alternativ av device 

 

Rindö skola åtgärder för budget i balans 
• Åtgärder är vidtagna under 2020 med kraftigt minskad personalstyrka pga åldersblandade 

klasser amt minskad ledningskostnad. Effekter ses fullt ut 2021. 
• Tillfällig paviljong är uppsagd           
• Gemensamma resurser i elevhälsan 



Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Minskad personalstyrka, större klasser och minskad möjlighet ge stöd. 
• Fler barn i klasser samt på fritidshem. 
• Minskad möjlighet att ha ledning på plats på skolan. 

 

Vaxö åtgärder för budget i balans 
• Åtgärder är vidtagna under 2020. Ledningskostnader fördelade på två skolor. 
• Två färre barnskötare i budget under 2021 (heltidstjänster) En halvtid mindre lärartjänst. 

Troligen behöver minskade tiden på fritids läggas på klubben (4-6). 
Konsekvenser av insatta åtgärder 

• Minskat stöd till eleverna under skoltid 
• Minskad personal på eftermiddag fritids 
• Minskad ledning  

 

Resarö åtgärder för budget i balans 
• Minska IT-kostnad och se över digitalisering och ipads 
• Mindre individuellt stöd i skolan 
• Se över klubbverksamhet 
• Ej ersätta vakanta tjänster med behörig personal 
• Uteblivet underhåll och investeringar för att minska avskrivningskostnader 
• Se över bibliotek 

 
Konsekvenser av insatta åtgärder 

•  Resarö skola behöll, som enda skola, sina gamla datorer. Ser utmaning i att leasa datorer 
till alla elever. 

• Individuellt stöd kan inte ges till alla elever som behöver, vilket kommer att resultera både 
i otrygghet och sämre skolresultat.- Lärare kommer att i väsentligt högre grad att 
schemaläggas i så att de kan utföra barnskötaruppgifter. Detta kommer att ge lärarna en 
ökad arbetsbelastning, minskad planeringstid samt sämre undervisning. 

• Klubbens elever slås ihop med lågstadiets elever och därmed kommer antalet elever 
minska på Klubben vilket gör att personal och lokal kan sägas upp. Konsekvens är att 
elever på mellanstadiet kommer att sakna vuxennärvaro under stor del av dagen. Elever 
som har svårt med det sociala samspelet kommer inte att få öva detta i närvaro av vuxna, 
många elever kommer att bli ensamma.  

• Andelen behöriga lärare kan ej öka vilket ger påverkar kvalitet i undervisningen 
• Äldre klassrumsmöbler kommer inte att kunna ersättas 
• Lärare kommer att schemaläggas i biblioteket och därmed få minskad planeringstid. Detta 

kommer att ge lärarna en ökad arbetsbelastning och minskad planeringstid, vilket blir en 
försämring för eleverna 

• Inget inköp av nya Ipads till lågstadiet, vilket kommer att resultera i en försämrad 
undervisning 

 
Effektivisering Förskola 

Blynäsviken åtgärder för budget i balans 
• Ökat helårsantalet barn till 90-100 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 20-21 i grupp 2,5-5 år 
• Området har ingen IT pedagog – tid och ingen Utvecklingspedagogstid.  

Konsekvenser av insatta åtgärder 



• Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela områdets ledningskostnader vilket möjliggörs 
genom volymökning där. 

• Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att 
arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbete för att verka för 
likvärdig förskola läggs ner. 

• IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå  
• Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan. 
• Trångt på förskolan Blynäsvikens gård. 
• Stora svårigheter att genomföra samtal och möten då verksamhetens lokaler nyttjas 

maximalt för barngrupper. 
 

Lekhagen åtgärder för budget i balans 
• Ökat helårsantalet barn till 57 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 21 i grupp 2,5-5 år 
• Tagit bort ledningskostnader motsvarande rektor 21% och biträdande rektor 10%. 
• Området har ingen IT pedagog – tid och ingen Utvecklingspedagogstid.  

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela områdets ledningskostnader vilket möjliggörs 

genom volymökning där. 
• Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att 

arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbetet för att verka för 
likvärdig förskola läggs ner. 

• IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå  
• Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan. 

 

Rindö fsk åtgärd för budget i balans 
• Ökat vårens antal barn till 67 barn – 15 i grupp 1-2,5 år och 20 – 21 i grupp 2,5-5 år 
• Tagit bort ledningskostnader motsvarande rektor 14%. 
• Området har ingen IT pedagogtid. 
• Skolhuset nyttas bara under vårterminen 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Förskolan Blynäsviken bär en stor del av hela områdets ledningskostnader vilket möjliggörs 

genom volymökning där. 
• Nätverk för barnskötare och förskollärare läggs ned vilket medför att attraktiviteten i att 

arbeta i Vaxholm minskar radikalt och utvecklingsambition samt arbetet för att verka för 
likvärdig förskola läggs ner. 

• IKT arbetet/Digital utveckling kan ej drivas på förskolenivå  
• Barngruppernas storlek är långt ifrån rekommenderade gruppstorlekar i förskolan. 
• Oro i barn, personal – och föräldragrupp då barngrupper och personalgrupper flyttas och 

ändras terminsvis. 
 

Ytterby åtgärder för budget i balans 
• Lägger ner förskolan från augusti 2021 
• Kostnader för paviljongen Ytterby tas bort halva året 
• Barn och pedagoger flyttas till Överby förskola 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Stor arbetsbrist hos pedagoger och ledning 
• Överby fylls och då inga tomma platser för eventuell kö på Resarö kommunala förskolor 



 

Överby åtgärder för budget i balans 
• Drar ner på ledningstimmar, rektor, biträdande och utvecklingspedagog med 190% 

höstterminen 
• Fyller upp förskolan med nedlagda Ytterby förskola 
• Arbetsbrist hos pedagoger och ledning 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Tappar ledning som behövs i ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv för att driva utveckling 
• Tappar utvecklingspedagog oss dess stöttning och kvalitet 
• Många förlorar sina jobb i kommunal verksamhet 

 

Effektivisering Måltidsenheten 
Måltidsenheten åtgärder för budget i balans 

• Erbjuda fristående förskolor utan egna produktionskök köp av lunch  
• Minskning av 1,25 kocktjänst pga. övertalighet  
• Utökning av 25% tjänst utöver pga. extra insatser på Ullbergska 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Budget i balans utan att måltidspengen justerats för kostnadsökningar 
• Finansiering av 25% tjänst under 6 månader på Flotten i Ullbergska huset 

 
Effektivisering Kulturskolan 

Åtgärder för budget i balans 
• Personalnedskärning 
• Mer gruppundervisning på musikinstrument. Större grupper 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Större arbetsbelastning för lärare. Längre resor för enstaka elever. 

 

Effektivisering Förvaltning 
Åtgärder för budget i balans 

• Minskat tjänst för centrala specialpedagogen 
• Omfördelning av lokaler 
• Minskad kompetensutveckling och omvärldsbevakning 

Konsekvenser av insatta åtgärder 
• Sämre omvärldsbevakning (ex lagstiftning, forskningsresultat). Sämre 

kompetensutveckling i grunduppdragen kan riskera att tilliten och förtroendet hos 
invånarna. 

• Minskat operativt stöd och handledning till grundskolorna kan ge sämre 
specialpedagogiskt perspektiv då vi har övervägande del speciallärare på grundskolan. Kan 
ge eleverna minskade möjligheter anpassad pedagogik, lärmiljö 

• Risk att föräldrar ej söker stöd då de anser att anonymiteten riskeras pga. flytt till 
kommunhuset där de riskerar att bli sedda av flera som de känner från andra delar av 
samhället = försämrad social hållbarhet där minskat stöd till verksamheterna kan ge ökade 
risker för barn och ungdomar i riskzonen för t ex problematisk skolfrånvaro, psykisk 
ohälsa, missbruk etc.  

 



 
 
 

Prioriterings-
ordning 

Besparing 

Datum 
genom-
förande 
(år-mån) 

Besparings-
effekt 2021 

(tkr) 

Besparings-
effekt helår 

(tkr) 
Åtgärder och konsekvenser 

4 

Minskad budget 
för upphandling 
och 
implementeringsst
öd nya system 50% 

Januari 
2021 

400 tkr 400 tkr 

• Behov varierar mellan verksamhetsår beroende på planerade aktiviteter. 
Besparing för konsultstöd för 2021 bedöms som möjlig att genomföra.  
 
 

• Risk för färre lösningar för säker personuppgiftshantering  

• Risk för ej ändamålsenliga beslutsstödsystem för myndighetsutövning 

5 

Minskat 
strukturbidrag 
Rindö skola och 
förskola 50% från 
400 tkr som är 
förslaget för 2021 

Januari 
2021 

200 tkr 200 tkr 

• Minskad bemanning fritidshemmet 25% 

• Minskad bemanning på förskolan 25% 
 

• Minskad lärartäthet, större barngrupper på fritids 

• Minskad tid för utvecklingspedagog i förskolan 
 

6 
Extra satsning 
ekologisk mat 
utgår. 

Januari 
2021 

450 tkr 450 tkr 

• Minskning av råvarukostnaden per lunchportion med genomsnitt 1,22 

kronor 

 

• Inga EKO-produkter kommer att kunna erbjuds gästerna 

• Ökade belastningsvärden av livsmedelsgaser i form av CO2-ekv  

• Livsmiljömålen utifrån Agenda 2030 kommer inte att kunna uppnås 

• Risken för våra små gästers hälsa genom ökade mängder intag av 

onaturliga tillsatser i maten 

• Arbetsglädjen och stoltheten inom personalgruppen går förlorad genom 

att behöva servera en sämre kvalité på måltiderna 

• Minskad nöjdhet hos alla våra gäster. 

 



 
 
 

7 
Extra satsning 
fritidsgården utgår. 

Januari 
2021 

400 tkr 400 tkr 

• Extra satsning fritidsgården utgår.   
 

• det förebyggande, uppsökande arbetet (ex gemensam 
nattvandring/fältarbete, skolfält, övergångar åk 6-7, kontaktmannaskap) i 
samverkan med ungdomsstödet försämras, vilket kan få till följd att 
insatser för vissa ungdomar i riskzonen kommer försenas eller utebli pga. 
att dessa ungdomars situation ej uppmärksammas. Som konsekvens ökar 
kostnaderna för att ge stöd till dessa barn och ungdomar, t ex inom KAA, 
socialtjänsten etc. 

• ökade aktiviteter på Rindö och Resarö utgår då resurserna behöver 
fokuseras till fritidsgården på Vaxön. 

8 
Extra satsning 
sänkta avgifter 
kulturskolan utgår. 

Januari 
2021 

73 tkr 73 tkr 

• Extra satsning på 73 000kr utgår 

 

• Minskad tillgänglighet med risk för sämre social hållbarhet. 

• Svårt att fylla alla lediga elevplatser eftersom höga avgifter bidrar till 

svårare rekrytering. 

• Riskan finns att det blir en klassfråga vilka barn som får möjlighet att börja 

i kulturskolans verksamhet. 

9 

Minskade 
öppettider för 
öppna förskolan 
med 50%. 

Juli 2021 155 tkr 310 tkr 

• Arbetsbrist 50% 
 

• Öppna förskolan är en välbesökt och populär verksamhet och ett forum 
för samarbete mellan BVC i arbetet att verka förebyggande med tidiga 
insatser för ett tryggt och stabilt föräldraskap för kommunens invånare 
med små barn. Det är en mötesplats för föräldrar med små barn som 
omfattar olika grupper där relationer skapas och möjlighet finns till viss 
föräldrautbildning. Vid ett minskat öppethållande kan konsekvenserna bli 
ökad ensamhet för hemmavarande småbarnsföräldrar, utebliven 
föräldrautbildning och minskat relationsskapande och minskade 
möjligheter för små barn att utvecklas socialt. 



 
 
 

10 
Minskad satsning 
digital skolan. 

Januari 
2021 

400 tkr 400 tkr 

• Minska digital satsning med 400 000 
 

• Klassrumsuppsättning alt 1 till 3 i åk 4 alternativ åtgärd att minskad 
kompetensutveckling för lärare. 

• Färre lektioner med digital undervisning  

• Eleverna kan inte ta hem datorn 

• Minskad kompetens hos lärarna 

 11 
Minskad budget 
verksamhetsstöd 
och tilläggsbelopp. 

Juli 2021 950 tkr 1 900 tkr 

• Minskad budget verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. 
 

• Elever i behov av extraordinära insatser inte får det stöd de har rätt till, att 
dessa elever ges sämre möjligheter att nå kunskapsmålen. 

• Dessa elever i större utsträckning hamnar i riskzonen för problematisk 
skolfrånvaro, psykisk ohälsa etc. med ökade kostnader för andra delar av 
samhället långsiktigt, vilket skulle innebära att den sociala hållbarheten 
försämras. 

• Skolans personal får en ökad arbetsbelastning då dessa elever kommer 
ingå i större grupperingar, vilket riskerar att skapa en otrygg miljö både för 
dem och övriga elever, som därav kan hamna i riskzonen (se ovan). 
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Deltagare arbetstagarorganisation:  Ej närvarande: 

Berndt le Clercq, LR   Lärarförbundet 

Jenny Söderholm, Sofie Stone, Vision 

Ann Sunnman, Kommunal 

 

Protokoll till MBL §11 
 
Datum: 2020-10-21 
Plats: Via skype 
 

Arbetsgivarens förhandlingsärende Mål & budget 2021-2023 enligt MBL § 11: 
 
De tre övergripande målen, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi ligger kvar som målområden 
under 2021 till 2023. En omvärldsanalys är gjord och utifrån den har hänsyn tagits i 
budgeten. Mål & budget dokumenten är mittstyrets förslag och togs idag i KSAU. Mittstyret 
röstade för förslaget medan övriga partier la ner sin röst. Budgetförslaget går nu vidare till 
KS den 29/10-20 där det troligen kommer att presenteras andra budgetförslag från övriga 
partier. 
Mellan 2019 till 2027 kommer befolkningen öka med 14,6%. Vaxholms stad skiljer sig från 
övriga riket då vi har den största ökningen för 80+ och medelåldern är också högre än riket. 
Barn mellan 6-15 år minskar med 6,9% under samma period. Förskolorna har en stor 
utmaning, barn mellan 0-5 år har minskat med 30% sedan 2007. Prognosen för 2021 och 
2022 ser bra ut men vi måste då veta/ha med oss, att i det ligger temporära utbetalningar 
från staten som upphör efter 2022. Äldreomsorgssatsning finns också med för en 
kvalitetshöjning men där vet vi inte ännu vad motkravet blir för att ta del av de pengarna. 
Den satsningen pågår längre än 2022.    
I förslaget har revidering av investeringar skett. Byggnationen av särskilt boende nr är 
framskjutet och byggnationen av Rindö skola är borttagen. Finansieringen av investeringarna 
kommer att ske genom exploatering, överlikvid och lån. 
Alla nämnder blir pris- & lönekompenserade men har också ett 
effektiviseringskrav/besparingskrav på 1%. Barn- & utbildningsnämnden och socialnämnden 
volymkompenseras. I övrigt kompenseras nämnderna för olika typer av satsningar. 
 
Arbetstagarparterna har fått insyn och möjlighet att lämna synpunkter till mål & budget och   
därmed är ärendet förhandlat enligt MBL §11 och enighet råder. 
 

Förhandlingen är avslutad i enighet. 
 
 
Vaxholm den 21/10 2020 
 
 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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Berndt le Clercq Jenny Söderholm Ann Sunnman 

Lärarnas Riksförbund Vision  Kommunal 

 

 

 

 

 



 

 

Moderaternas budgetalternativ till Mål & Budget 2021 – 2023 

 

På följande sidor redovisas Moderaternas förslag till förändringar av minoritetsstyrets, 

bestående av Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna, budgetförslag ”Mål och Budget 

2021-2023. Ledord i Moderaternas budget är kvalitet och ansvar.  

Den nuvarande stora osäkerhet som råder i vår omvärld påverkar inte bara kommunens 

förutsättningar på kort sikt utan även på lång. Detta medför att stor hänsyn måste tas till 

möjliga scenarier av utvecklingen. Därför understryker vi vikten av ekonomisk försiktighet 

där vårt budgetalternativ därför präglas av återhållsamhet – utom i vår kommuns 

kärnverksamheter.  

De tillfälliga statsbidrag som Vaxholm kommer att få del av minskas kraftigt redan 2022 och 

osäkerheten är stor när det gäller 2023. Därför anser vi att flera av minoritetsstyrets förslag 

måste strykas för att säkerställa att det kommunala grunduppdraget de kommande åren är 

finansierat och med bibehållen hög kvalitet. Tillgängliga prognoser gällande skatteintäkter 

och pensioner ser ut att försämras efter 2023. Detta utgör också ett av flera andra skäl till 

varför en återhållsam ekonomisk hållning måste ske och satsningar på skola, vård och 

omsorg i första hand prioriteras.  

Kvalitet i våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg i kombination med ansvar för en 

långsiktigt hållbar ekonomi för nuvarande och kommande generationer är ett av våra 

genomgående grundkrav. 

Moderaterna vill inte att skatten ska höjas. Nuvarande skattesats på 19,78 kvarstår med 

visionen om att den ska kunna sänkas.  

Resultatnivån/resultatmålet ska motsvara minimum 3% för att ta höjd för den ökade 

osäkerheten i ekonomin.  

 

 

 

 



 

Kommunledning  

Moderaterna vill se en bättre transparens och tydlighet i ”Mål & Budget 2021-2023”. SRMH, 

Storstockholms brandförsvar samt Överfömyndarnämnden ska öppet budgeteras likt övriga 

nämnder och inte döljas inom Kommunstyrelsen.  

Moderaterna yrkar att anställningsstopp införs när det gäller administrativa tjänster och 

resurser för att därefter effektiviseras. Detta berör framför allt de centrala förvaltningarna 

och kommunledningskontoret, KLK. En genomlysning av organisationen krävs.  

Moderaterna yrkar att beslutspunkterna:  

11 – att fastställa att staden får nyupplåna 10 Mkr under 2021,  

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

stryks samt att  

17 – beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, 

delegeras till stadsbyggnadsnämnden stryks ur minoritetsstyrets beslutsförslag till ”Mål och 

Budget 2021-2023”.  

Moderaterna yrkar att det s.k. effektiviseringsuppdraget (besparingsuppdraget som tilldelats 

alla nämnder i %, exklusive SRMH, Storstockholms brandförsvar samt 

Överförmyndarnämnden) differentieras samt att budgetramen för respektive nämnd 

omfördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen/kommunledningen;   3% samt budgetram 77 Mkr i vilken 

budgetramen för SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden är 

inkluderad. 

Barn- och utbildningsnämnden;   0% samt budgetram 352,5 Mkr 

Socialnämnden;    1% samt budgetram 189 Mkr 

Stadsbyggnadsnämnden;    1% samt budgetram 6 Mkr 

Teknik, fritid och kultur;    2% samt budgetram 51 Mkr 

 

Investeringar  

Rådhuset: Investeringen för upprustning av Rådhuset exteriört (fasad etc.) ska inte fortsätta 

att skjutas på framtiden. För varje år som upprustningsinsatser skjuts fram riskerar 

kostnaderna att öka i snabbare takt. Moderaterna budgeterar 3 Mkr 2021 samt 2 Mkr 2022. 

(Beslut fattades på KS 2020-04-02 att Rådhuset ska renoveras exteriört). 

Gång/cykelväg Bogesunds Slott: Totalt är 24,6 Mkr budgeterat år 2022 och 2023 för 

övrigt/gång- och cykelvägar. Moderaterna yrkar att investeringen ”öronmärks” och avser 

gång/cykelväg till Bogesunds Slott. Denna är sedan tidigare utredd och projektet bör därför 

påbörjas snarast för att också bidra till en satsning på ökad trafiksäkerhet.  



Moderaterna yrkar att 24,6 Mkr budgeteras för genomförande av gång- och cykelväg mellan 

Pålsundsbron och Bogesunds Slott under ramperioden.  

 

Socialnämnden 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna intressen och 

önskemål, vilket behov man har av vård och omsorg eller klarar sig själv. Rätten till 

självbestämmande är lika viktig för alla, oavsett ålder.  

 SÄBO 1 inklusive garage färdigställs inom ramperioden, år 2022-2023, vilket är viktigt då 

Borgmästargårdens lokaler inte är ändamålsenliga. 157,4 Mkr är budgeterat.  

  

SÄBO 2 utreds och planeras under 2022 för att se om behovet av nybyggnation finns från år 

2025 eller om behovet av plats kan lösas genom avtal med närliggande kommuner.  

 

Träffpunkt Kanonen skall byggas om samt anpassas för den sociala verksamheten samt 

hälsofrämjande föreningsverksamhet som bedrivs för våra seniorer i staden. Moderaterna 

budgeterar 2 Mkr för ombyggnaden. 

 

Biståndsbedömningen när det gäller hemtjänsten skall ses över under 2021 för att minimera 

antal tjänstepersoner hos vårdtagarna som idag är låg (6-8 personer) men som kan sänkas 

ytterligare, samt för att få en högre kvalitet och samtidigt få ner kostnaden för hemtjänsten. 

Idag biståndsbedöms många korta besök hos samma vårdtagare. Uppföljning av beviljade 

och utförda timmar skall ske hos samtliga vårdtagare. 

 

Uppföljande hembesök på det redan tidigare hembesöket riktat till våra invånare 80+ som 

inte har hemtjänst bör införas under 2021. Moderaterna tillför därför 350 tkr. 

Moderaterna tillförde i ”Mål och budget 2020-2022” en satsning för utökat försörjningsstöd 

vilken ska kvarstå i ”Mål och budget 2021-2023”. Detta innebär att Moderaterna utökat 

försörjningsstödet år 2021 med 2,5 Mkr, år 2022 med 3 Mkr samt år 2023 med 4 Mkr.  

Moderaterna föreslår en inventering samt analys av framtida behov av tillagnings-, 

mottagnings- respektive beredningskök inom vård, omsorg samt skola och förskola. 

Kostnaden för de olika köken kan skilja sig upp till hisnande 40-50 Mkr. Ytan som krävs för 

respektive kök är också av väsentlig karaktär och kan innebära konsekvenser som t ex 

minskat antalet platser på SÄBO. Moderaterna budgeterar därför 150 tkr för 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vaxholms skolor och skolresultat ligger i toppskiktet. Moderaterna prioriterar extra 

satsningar för att förbättra kvaliteten och lärmiljön i våra skolverksamheter.  



Unga människors psykiska ohälsa ökar. Vi vill bland annat stärka elevhälsan, möjliggöra för 

fler pedagoger, öka antalet behörig/legitimerad personal och säkerställa att de elever som är 

i behov av särskilda insatser ska få det stöd de har rätt till. Det är alla barn och elevers 

rättighet att ges möjligheten att nå kunskapsmålen och garanteras tryggheten i förskolor och 

skolor.  

De konsekvenser enhetschefer och rektorer beskriver gällande effektiviseringsuppdraget och 

besparingskravet i kombination med minskad budget är oacceptabla med en kraftigt 

försämrad kvalitet som följd. Moderaterna yrkar därför att Barn- och utbildningsnämndens 

effektiviseringsuppdrag samt besparingskrav utgår år 2021 samt att rambudgeten utökas 

med 4,5 Mkr till 352,5 Mkr.  

Rindö skola: Moderaterna yrkar att en F-6 skola ska bedrivas på Rindö. Beroende på utfall 

och beslut gällande de avtal och förhandlingar stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för med 

Tornstaden och Vasallen budgeteras för att garantera skolverksamhet för initialt ca 105 

elever med möjlighet att expandera. Om avtalet gällande markköp där befintlig skola står 

inte vinner laga kraft ska 76,5 Mkr återföras till budgeten för åren 2021-2024.  

Kulturskolan: Kön till Kulturskolan utgör ett problem. Moderaterna anser att utbudet i första 

hand ska tillgängliggöras för de som står i kö. Förslaget gällande avgiftssänkning gynnar 

endast de som har tillgång till plats och bidrar därmed endast till ökad orättvisa. 

 

Stadsbyggnadsnämnden  

Moderaterna yrkar att taxan gällande bygglov bibehålls och ej höjs. Moderaterna anser inte 

att lösningen på vikande intäkter för bygglov ska lastas invånarna genom höjd taxa för 

försämrad service och handläggning. Så länge inte mål för service till kommuninvånarna 

uppnås ska inga taxehöjningar vara aktuella. 

 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

En nyckelfråga är hur många av de planerade projekten som TFK samt 

stadsbyggnadsförvaltningen klarar av att hantera, inte bara kapacitets-, utan även 

kompetensmässigt. Svar på detta krävs för att en verklighetsförankrad budget ska kunna 

utformas samt ett utökat budgettillskott ska kunna tillföras.  

Underhållet av stadens fastigheter där bl a kärnverksamhet bedrivs är delvis akut. För att ett 

utökat budgettillskott ska kunna tillföras krävs en sammanfattning av lokalerna, den 

uppskattade kostnaden samt risk- och konsekvensbedömning. Detta har även i en 

protokollsanteckning framförts att nämnden ska få presenterat.  

Moderaternas bedömning är att budgeterat belopp för fastighetsunderhåll under 2021 

utökas med enbart 6 Mkr enligt följande prioriterade projekt vi tagit del av:  



- 5 Mkr avseende omläggning Resarö skolas tak  

- 1 Mkr avseende återställning av Hembygdsgården efter sprängning 

- 2 Mkr avseende Överby förskola avlopp 

- 3 Mkr avseende hyresgästanpassningar slöjdsalar Rindöskola  

- 3,5 Mkr avseende hyresgästanpassningar Vaxö skola (ombyggnad interiört). 

    

Minoritetsstyret budgeterar 15 Mkr för ospecificerat fastighetsunderhåll och ombyggnad 

samt 6,5 Mkr som avser slöjdsalar för Rindö skola samt ombyggnad interiört av Vaxö skola. 

Moderaterna yrkar att de 15 Mkr som budgeterats specificeras för att kunna bedöma om 

budgeten behöver utökas. Garanti att kapacitet finns att genomföra projekten är också en 

grundförutsättning.  

Stadens kajer: Renoveringen av stadens kajer är under utredning. I ”Mål och Budget 2020-

2022” budgeterades 200 Mkr för renoveringen. I ”Mål och Budget 2021-2023” föreslås att 

det budgeterade beloppet minskas med 80 Mkr då gästhamnen samt piren i gästhamnen 

enligt minoritetsstyret ska undantas då skicket håller en så god standard att de inte ska 

inkluderas i renoveringsprojektet. Moderaterna yrkar att piren ska ingå i utredningen och att 

provborrning m.m. utförs för att säkerställa den uppskattade bedömningen.  

Infartsparkering: Behovet av parkeringsplatser för pendling från Resarö och Engarn är stort 

och kräver att nya infartsparkeringsplatser i området omgående möjliggörs. Den planerade 

ombyggnaden av befintlig infartsparkering innebär att ca en handfull nya parkeringsplatser 

tillkommer. Ytterligare platser krävs i området. Moderaterna vill tillföra 5 Mkr i investering 

under ramperioden.  

Hälsa och fritid: Idrottshallen på Rindö är i behov av upprustning. Att fortsätta skjuta 

renoveringen på framtiden innebär en risk och ökade kostnader. Hallen används av både 

skolans elever, föreningar med flera. Moderaterna yrkar att 2 Mkr budgeteras för att rusta 

idrottshallen på Rindö.   

Tillgänglighetsanpassningar budgeteras med 1 Mkr år 2021.  

Moderaterna yrkar att minoritetsstyrets satsning motsvarande 3 Mkr avseende parkering på 

Eriksö samt markarbeten m.m. för ny scoutstuga utgår. Staden har lediga lokaler där bland 

annat scoutverksamhet kan bedrivas.  

Moderaterna yrkar att de 2 Mkr gällande lekplats på Lägret utgår.  

Moderaterna yrkar att alla budgeterade trafiksäkershöjande åtgärder specificeras 

(benämning, plats samt kostnad/belopp). Vidare yrkar Moderaterna att de belopp gällande 

underhåll för gator och vägar specificeras med gatunamn och kostnad/belopp i prioriterad 

ordning.  

 



 

Sammanfattningsvis  

Moderaterna håller nu en oförändrad kommunal skattenivå men har alltid ett mål, genom 

en effektiv och återhållsam kommunal ekonomi, att arbeta för sänkt kommunalskatt. 

Moderaterna anser att Vaxholms kommande budget ska reflektera våra framförda krav och i 

texten framförda yrkanden och att dessa inarbetas i minoritetsstyrets dokument ”Mål och 

Budget 2021-2023”. Moderaterna föreslår:  

1. att punkt 11, 13 och 17 i minoritetsstyrets budgetförslag stryks,  

 

2. att Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringsuppdrag samt besparingskrav 

utgår år 2021 samt att rambudgeten utökas med 4,5 Mkr till 352,5 Mkr, 

 

3. att det s.k. effektiviseringsuppdraget (besparings uppdraget som tilldelats alla 

nämnder i % exkl SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden) 

differentieras samt att budgetramen för respektive nämnd omfördelas enligt 

följande: 

Kommunstyrelsen/kommunledningen;  3% samt budgetram 77 Mkr i vilken 

budgetramen för SRMH, Storstockholms brandförsvar samt Överförmyndarnämnden 

är inkluderad.                                                                                                                             

Barn- och utbildningsnämnden;  0% samt rambudget 352,5 Mkr 

Socialnämnden;    1% samt budgetram 189 Mkr 

Stadsbyggnadsnämnden;   1% samt budgetram 6 Mkr 

Teknik, fritid och kultur;   2% samt budgetram 51 Mkr, 

 

4. att renovering av Rådhuset budgeteras med 3 Mkr 2021 samt 2 Mkr 2022, 

 

5. att budgeterat belopp motsvarande 24,6 Mkr öronmärks för gång- och cykelväg till 

Bogesunds Slott inom rambudgeten och genomförs, 

 

6. att 2 Mkr budgeteras för att Träffpunkt Kanonens bottenvåning skall byggas om samt 

anpassas för den sociala verksamheten samt hälsofrämjande föreningsverksamhet,  

 

7. att 0,35 Mkr tillförs budget för uppföljande hembesök riktat till våra invånare 80+ 

som inte har hemtjänst,  

 

8. att den satsning Moderaterna tillförde i ”Mål och budget 2020-2022” för utökat 

försörjningsstöd ska kvarstå i ”Mål och budget 2021-2023”. Detta innebär att 

Moderaterna utökat försörjningsstödet år 2021 med 2,5 Mkr, år 2022 med 3 Mkr 

samt år 2023 med 4 Mkr, 

 



9. att 0,15 Mkr tillförs budget för en inventering samt analys av framtida behov av 

tillagnings-, mottagnings- respektive beredningskök inom vård, omsorg samt skola 

och förskola, 

  

10. att 76,5 Mkr återförs i budget om avtalet gällande markköp där Rindö skola i dag står 

inte vinner laga kraft, 

 

11. att taxan gällande bygglov bibehålls och ej höjs,  

 

12. att de 15 Mkr som budgeterats för fastighetsunderhåll och ombyggnad specificeras 

samt att kapaciteten garanteras för genomförandet, 

 

13. att piren ska ingå i utredningen gällande renoveringen av stadens kajer,   

 

14. att 5 Mkr tillförs budget under ramperioden för ytterligare utökad infartsparkering på 

Resarö (Engarn) i anslutning till den nya cirkulationsplatsen Engarn 1:12,  

 

15. att 2 Mkr budgeteras för upprustning av Rindö idrottshall, 

 

16. att alla budgeterade trafiksäkerhetshöjande åtgärder specificeras (benämning, plats 

samt kostnad/belopp), 

 

17. att de belopp gällande underhåll för gator och vägar specificeras med gatunamn och 

kostnad/belopp i prioriterad ordning, 

 

18. att den enligt TFK uppskattade samt resterande kostnaden för självrisken gällande 

Hembygdsgården budgeteras med 1 Mkr 2021. 

 

Moderaterna yrkar därmed att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samtliga ovan 

anförda yrkanden. 

 

För kommunfullmäktigegruppen (m) 

 

Lars Lindgren   Tina Runhem 

2:e vice ordförande  gruppledare 



Vänsterpartiets förslag till
Mål och budget 2021-2023

för Vaxholms kommun

För ett solidariskt, småskaligt
och miljövänligt Vaxholm
där alla får plats

Vänsterpartiet i Vaxholm 2020



Vänsterpartiets visioner för Vaxholm

Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig 
bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus - gärna trähus - placerade i lägen som inte
tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Bostadsbyggande ska genomföras på 
ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer och som går hand i hand med 
utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service. Vaxholm ska återigen bli en 
stad för alla genom att kommunen bygger hyresrätter med rimliga hyror snarare än fler 
exklusiva bostadsrätter. Genom lokala demokratisatsningar ska medborgarna ges goda 
möjligheter till insyn och påverkan i den politiska processen - även mellan valen. För de
yngre barnen ska förskolor med små barngrupper finnas i närområdet och de äldre 
barnen ska välja att gå i skola i Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. 
Omsorgen om våra äldre ska få de resurser som behövs för att garantera en god kvalitet 
och det ska finnas kommunala alternativ både inom hemtjänst och särskilt boende. 
Ingen ska mot sin vilja behöva få sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. 
Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla offentliga lokaler ska vara 
tillgängliga för dem. Företag ska ges goda möjligheter att etablera sig och verka i 
kommunen. Utbyggt bredband, kollektivtrafik med hög turtäthet och bra stöd från den 
kommunala organisationen ska göra Vaxholm till ett attraktivt val. Vaxholms kommun 
ska bli en av landets ledande miljökommuner. Med en aktiv klimatpolitik som tar ett 
helhetsgrepp över de utsläpp som genereras av kommunens invånare, företag och egna 
verksamheter, ska vi säkra att vi efterlever Parisavtalet. Genom att öka takten på de 
insatser och investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser ska all verksamhet 
som kommunen har ansvar för vara klimatneutral år 2030.

Vänsterpartiets mål för Vaxholm

Vänsterpartiet i Vaxholm har sju övergripande mål för kommunen:

 En stad för alla

 Utbildning med hög kvalitet

 God omsorg för individen

 Hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan

 Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter

 Levande stad med ett gott företagsklimat

 God ekonomisk hushållning

En stad för alla

Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo - 
gammal som ung, fattig som rik. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin 
hemkommun, och vi vill att Vaxholm ska säkra ett långsiktigt mottagande av nyanlända 
och ensamkommande flyktingbarn. För att möjliggöra detta vill vi se en blandad 
bebyggelse med olika upplåtelseformer.
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Vaxholm är en skärgårdskommun med många öar, och det är inte bara de stora öarna 
Kullön, Resarö, Rindö och Vaxön som ska kunna ha bofast befolkning. Tynningö har 
fått statlig färja till ”fel” kommun vilket medför problem för skolbarnen om de vill 
utöva fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön. Och boende på bl.a. Ramsö drabbas hårt 
av att ö-kortet inte gäller på SL:s pendlarbåtar. Försöket med pendlarbåtar är positivt då 
det ger ökade möjligheter för pendling på vattnet från t.ex. Vaxön och Rindö. Men det är
problematiskt att turerna körs av SL med ett separat biljettsystem. Kommunen behöver 
stötta skärgårdsbefolkningen och gentemot regionen verka för att även pendlarbåtarna 
körs av Waxholmsbolaget och att SL-kortet istället gäller på Waxholmsbolagets båtar 
året om.

Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och motsätter sig fler 
storskaliga byggnader och områden i Vaxholm. För att säkra att omistliga kulturella 
värden inte går förlorade vill Vänsterpartiet att kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under året att fortsätta arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan. Till hjälp i arbetet kan dels en arkitekturpolicy dels en 
kulturinventering vara. En översiktsplan ska vara ett ”levande dokument”, och om en 
kunnig och lyhörd förvaltning utarbetar välgrundade och efterfrågade förslag till 
förändringar tillsammans med befolkningen, når vi de bästa resultaten av såväl 
översiktsplanen som olika detaljplaner. Här ska även barn och ungdomar få höras och ha
inflytande.

Vänsterpartiet vänder sig starkt mot att kommunen säljer ut strategiskt viktig kommunal
mark för bostadsrättsexploatering. Vissa exploateringsintäkter behövs dock för att kunna
göra investeringar i skolorna och äldreomsorgen i Vaxholm. I framtiden kan mindre 
förtätningar göras, men det är av yttersta vikt att bevara Vaxholms grönområden som 
Johannesbergsparken, Blynässkogen och Killingen. Det är också viktigt att behålla 
arbetsplatsområdet vid Blynäs och Rindö Västra och inte bygga bostäder där. Dels är 
marken bitvis mycket förorenad, dels behöver Vaxholm sina arbetsplatser för att inte 
utvecklas till en sovstad.

Som ett alternativ till att ytterligare exploatera Vaxön har Vänsterpartiet sedan många år 
föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet mellan Nibble och
Ladvik. Området uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: 
kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt för 
studerande att ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen 
delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och förbindelsen med 
reningsverket i Margretelund planeras komma ut i Killingeviken. Staten äger marken, 
men staten har också en uttalad önskan om att utöka antalet bostäder i 
Stockholmsområdet och borde vara tillmötesgående i en förhandlingssituation.

Kommunen saknar hyresrätter och vi anser att Vaxholm behöver återinföra ett 
kommunalt bostadsbolag, eller ingå som en del i ett regionalt bostadsbolag. Ett 
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alternativ är att låta de kommunägda bolagen Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 
AB gå samman och bilda ett kommunalt fastighetsbolag.

Ett sätt att vid bostadsbyggande behålla rådigheten över marken är att upplåta mark med
tomträttsavtal. Detta ger en kontinuerlig inkomst till kommunen och kan bidra till att 
exploatören inte behöver belasta hyran med kostnader för markinköp. Hyresrätter på 
tomträtt får inte göras om till bostadsrätter, vilket utgör en garanti mot ombildningar.

Drygt 20 % av Vaxholms befolkning är över 65 år. Dessutom förväntas andelen 
invånare som är över 80 år öka med nästan 120% de kommande sju åren. Det är därför 
angeläget att skapa förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta –
ju längre desto bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa hus ”för andra 
halvan av livet” med hyresrätter och lokaler för gemenskap.

Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över 
kommunens utveckling. Vaxholms stad anser sig satsa på kommunikation i och med att 
informationen på hemsidan förbättras samt att Viktigt i Vaxholm ges ut fyra gånger om 
året. Detta är exempel på envägskommunikation, och detta räcker inte - arbetet med 
delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt och från två håll. Vi vill verka för en 
ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering, och vill undersöka möjligheten 
att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med 
förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan 
detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Malmberget i Gällivare kommun har 
genomfört denna typ av medborgardialog med mycket spännande resultat. Särskilt 
viktigt är det att ungdomarna får möjlighet att känna sig delaktiga i skolan, 
bostadsområdet och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den 
demokratiska processen genom barnkonsekvensanalyser med t.ex. barnhearings.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som debatteras 
och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det 
är positivt att kommunen nu tagit över ansvaret för webbsändningen av fullmäktiges 
sammanträden - något som administrerats och finansierats av oppositionen och 
Miljöpartiet under många år. Det är även viktigt att medborgarna även fortsättningsvis 
ges möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. För att
stärka demokratin i Vaxholm ytterligare anser vi att kommunen borde införa 
möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att medborgarna kan väcka frågor i 
fullmäktige, samt att fullmäktige tillsätter en demokratiberedning som ska värna och 
utveckla den kommunala demokratin.

Vänsterpartiets delmål:

 Värna Vaxholms kultur- och naturvärden vid nybyggnation

 Genomför en kulturmiljöutredning och utarbeta ett hållbart kulturmiljöprogram 
för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen

 Bygg bostäder med blandade upplåtelseformer för olika målgrupper
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 Vid nyproduktion på kommunal mark ska 60-70% av bostäderna vara 
hyresrätter

 Medverka till att skapa ett kollektivhus med hyresrätter i kommunen

 Upplåt kommunal mark med tomträtt istället för försäljning

 Utred möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan 
Nibble och Ladvik

 Bygg upp ett kommunalt eller regionalt bostadsbolag

 Fortsatt utveckling av ett långsiktigt mottagande av nyanlända och 
ensamkommande flyktingbarn

 Ö-kortet, som införts för att främja en levande skärgård, ska gälla även på 
pendlarbåtarna

 Boende på Tynningö ska ha rätt till ö-kort för att kunna ta sig till sin 
hemkommuns centralort

 Pendelbåtstrafiken bör köras av Waxholmsbolaget och SL-kortet ska gälla på 
Waxholmsbåtarna året om

 Förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande, bl.a. genom att införa 
medborgarförslag

 Inrätta en demokratiberedning

 Mer fokus på medborgardialog i kommunens samhällsplanering

 Översiktsplanen ska vara ett levande dokument och samrådsprocesserna ska 
kunna påverka detaljplanernas slutliga utformning

Utbildning med hög kvalitet

Vaxholms skolor visar överlag upp goda resultat. Samtidigt finns en rad brister som 
behöver rättas till. Många av kommunens barn tillbringar sedan länge sina dagar i 
tillfälliga lokaler och undermåliga utomhusmiljöer. Vi anser att kommunen behöver 
satsa på permanenta och ändamålsenliga lokaler för skola och förskola. Barnen behöver 
helt enkelt prioriteras i planeringen av staden.

Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt. Skolans kärnverksamhet - 
undervisningen - ska prioriteras. Som en del i det måste lärarna återfå sitt mandat att 
undervisa snarare än ägna tid åt tidsslukande servicefunktioner. Lärarnas självklara rätt 
att bedöma och betygsätta eleven ska inte heller påverkas av rektor eller föräldrar. 
Marknadiseringen av skolan måste också upphöra. I nuläget, då skolorna i hela 
Stockholm tävlar om att attrahera så många elever som möjligt sker en marknadsföring 
av varje skolas sätt att undervisa som riskerar att bli viktigare än elevens bästa. Alla 
barn ska vara välkomna i skolorna och där det behövs extra resurser ska de få det så 
tidigt som möjligt. Tillräckliga resurser ska även finnas för en trygg och stimulerande 
fritidsverksamhet utanför skoltid. Kommunen måste säkra en god bemanning och 
undvika en utveckling mot större grupper och mindre lokaler. Klubben-verksamheten 
för barnen på mellanstadiet ska finnas kvar.

Vaxholm har idag 76 % behöriga lärare i grundskolan, vilket är över genomsnittet både 
för riket och Stockholms län. Däremot är andelen årsarbetare med högskoleexamen i 
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förskolan bara 27 % vilket placerar oss mycket lågt bland alla Sveriges kommuner. 
Forskning visar på att professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och 
ungas lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta 
skolan och förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Vi vill att förskolan 
och skolan i Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa 
pedagogerna. Då behöver vi höja lärarnas löner, förbättra arbetsvillkoren och ge lärarna 
större möjligheter att utvecklas i yrket.

Skolverket har nya riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. De nya 
riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och 
forskning. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till 
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. Enligt 
studierna upplever många förskollärare att pedagogiken blir lidande då barngrupperna 
ofta är för stora. Det blir viktigt med många pedagoger till en större barngrupp men den 
stora barngruppen är i sig ett problem. Barn som gått i större barngrupper på förskolan 
hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går 
i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna.
Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex 
avdelningar. Vi vill istället att kommunen bygger fler och mindre förskolor. Detta för 
också det positiva med sig att barnen kan få närmare till förskolan.

Vänsterpartiets delmål:

 Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger

 Öka andelen behöriga lärare i förskolan

 Låt lärarna fokusera på undervisningen genom att minska deras administrativa 
börda

 Bättre stöd för barn med särskilda behov

 Säkra en god kvalitet i fritidsverksamheten. Klubben-verksamheten för 
mellanstadiet ska finnas kvar.

 Gå från få och stora förskolor till fler och mindre förskolor nära hemmet

 Minska den nya förskolan på Norrberget från sex till tre avdelningar och bygg 
istället en ny förskola med tre avdelningar på västra Vaxön

 Mindre barngrupper i förskolan

 Säkerställ att barnrättsperspektivet får genomslag i alla led i verksamheten, från 
placering av förskolor och skolor till innehållet i verksamheten

 Säkra en F-6-skola på Rindö

 Bygg ut Resarö skola

God omsorg för individen

Alla boende i Vaxholm har rätt till trygghet i vardagslivet, speciellt våra äldre. De ska 
kunna bo kvar i sin egen bostad med stöd av hemtjänst. Att bo kvar i bostaden är extra 
viktigt för den demente som vid byte av miljö kan bli än mer förvirrad.
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Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om den äldre själv så önskar. Vi vill se
en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden för att man ska kunna möta det 
snabbt ökande antalet seniorer med vårdbehov i Vaxholm. Det är därför bra att 
kommunen investerar i ett nytt särskilt boende, samt att kommunen avser att behålla 
fastigheten i egen ägo. Det är angeläget att kommunen prioriterar denna investering då 
Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som 
behöver särskilt boende. Det är mycket dyrt att hyra platser i en annan kommun idag, 
och kommer att vara så också i framtiden. Staden bör även överväga att bygga 
seniorboenden för friska personer över 65 år som inte behöver stöd från kommunen.
Idag står närmare 500 personer i kö till de 58 hyreslägenheter som kommunen hyr ut till
äldre över 65 år.

Hemtjänst och äldreboenden är kommunala åtaganden som man inte bör avhända sig. Vi
anser att kommunens särskilda boende för äldre även fortsättningsvis ska drivas i 
kommunal regi. Då skulle kommunen behålla en större rådighet över verksamheten och 
snabbare kunna reagera om förändringar behöver göras, något som visat sig ha en 
avgörande betydelse inte minst under den pandemi vi fortfarande befinner oss mitt uppe
i. Vi skulle också säkra att våra skattepengar kommer verksamheten till godo istället för 
att generera vinst åt välfärdsföretagens ägare. Slutligen står Vaxholm inför uppförandet 
av ett nytt särskilt boende vilket i sig kommer att innebära betydande förändringar i 
organisation och drift. Att då tvinga in verksamheten i ytterligare omorganisation och 
chefsbyten istället för att erbjuda den stabilitet som de anställda så väl förtjänar efter ett 
extra tufft år anser vi vara oansvarigt.

För att undvika att personal behöver gå mellan avdelningarna kvällstid behöver 
bemanningen stärkas upp. Dessutom avsätter vi extra medel för att personalen ska 
kunna utbilda sig på arbetstid och för att utbildningen ska kunna följas upp i 
kvalitetssäkrande syfte.

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika 
villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans
så att de ges möjligheten att leva ett liv som andra.

Vänsterpartiets delmål:

 Underlätta boende i egen bostad för de äldre som så önskar

 Prioritera nya särskilda boenden för äldre

 Behåll Borgmästargården i kommunal regi

 Det planerade särskilda boendet för äldre på Norrberget ska ägas av kommunen 
och drivas i kommunal regi

 Öka bemanningen kvällstid på särskilt boende

 Resurser till utbildning av personal med kvalitetssäkrande uppföljning

 Skapa ett hus för andra halvan av livet med hyresrätter och lokaler för 
gemenskap
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 Stärk funktionshindrades rätt till personlig assistans

 Låt valfrihet inom omsorgen inte endast omfatta val av utförare, utan även 
inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används

Hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan

I och med att utsläppen av växthusgaser ökat under lång tid står världen nu inför en 
enorm klimatkris. Vi behöver rikta resurser till att snabbt ställa om till ett fossilfritt 
samhälle. För att säkra att vår utsläppsminskning är tillräckligt stor och att resurserna 
satsas där de ger störst effekt behöver Vaxholm ta fram en koldioxidbudget. Budgeten 
ska kopplas till en åtgärdsplan som styr det kontinuerliga arbetet och säkrar att 
kommunen lever upp till Parisavtalet.

Blynäsverket, som idag hanterar Vaxholms avloppsvatten har mycket dålig 
kvävereduktion. En framtida anslutning till det nya reningsverket i Margretelund 
kommer att förbättra reningen av vårt avloppsvatten och ge bättre möjligheter till rening
av t.ex. medicinrester. Anslutningen kommer att kosta mycket men vi anser den 
nödvändig. För att minska miljöbelastningen på Norra Vaxholmsfjärden anser vi att inga
större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket. Istället måste 
exploateringstakten hållas nere tills dess att en ny avloppslösning är klar.
Den andra stora föroreningskällan är dagvatten. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler 
hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Nya system för rening av 
dagvatten utvecklas ständigt. Hårt trafikerade gator och vägar måste först förses med 
rening och krav på dagvattenrening måste ställas för att få bebygga nya områden. 

Kommunen behöver arbeta tillsammans med båtklubbarna för att minska båtlivets 
miljöpåverkan. Här är satsningar på båtbottentvättar, tömningsstationer och goda 
möjligheter till insamling av färgrester och oljespill viktiga pusselbitar som kommunen 
behöver prioritera. 

Allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs inte ekologiskt och läckaget från 
dessa näringar är inte försumbart. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på 
ekologisk skötsel med reducerad arrendeavgift som lockbete. De nya riktlinjer för 
skogsförvaltning som antagits av nämnden för teknik, fritid och kultur är en viktigt led i 
detta arbete.
Om den bilåkning (korta sträckor), som sker vid lämplig väderlek för att cykla, skulle 
upphöra, vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och 
cykelbanor runt om i kommunen samt cykelställ vid alla busshållplatser.

För att bilåkning till mataffärer och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna ska 
upphöra behövs en ny busslinje som går mellan de norra delarna på Resarö, 
Kullöbebyggelsen, Eriksö (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi 
Borgmästargården till centrum. Busslinjen ska ha eldrivna bussar.

I EU:s nya direktiv krävs att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära
noll” i energianvändning år 2020. Vid försäljning och exploatering av kommunal mark 
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ska det ställas krav på byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida 
drift. Kommunen kan också - i likhet med andra kommuner - påverka byggnaders 
energieffektivitet genom olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare 
väggar ger något större byggnadsarea än vad planen medger.

För att klara klimatmålen behöver Sverige säkra en fossiloberoende elproduktion även 
framöver. Vi anser därför att Vaxholms kommun ska installera solceller på sina egna 
fastigheter. Därutöver behöver kommunen stimulera invånarna att investera i solceller, 
t.ex. genom informationskampanjer och förenklade processer.

Vänsterpartiets delmål:

 Vaxholm ska bli högt rankat i miljöorganisationernas listor över kommuners 
resultat av arbetet med hållbar miljö

 Vaxholms ska ta fram en koldioxidbudget med tillhörande åtgärdsplan

 Vaxholm ska driva på genomförandet av EU:s direktiv om att nybyggda och 
renoverade hus ska ha ”nära noll” i energianvändning

 Cykelväg färdigställs till Överby samt till Bogesunds slott

 Cykelbana hela vägen till Rindö skola ska färdigställas

 Långsiktiga investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi görs

 Utökade investeringar som minskar kommunens ekologiska fotavtryck

 Solceller på kommunens fastigheter

 Verka för att få investeringsbidrag till planläggning av cykelbana till Arninge

Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter

Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, 
ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som 
får chans till kultur, fritid och idrott. Människors delaktighet i föreningslivet och våra 
folkrörelser är en viktig del av demokratin.

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter. Därför bör föreningarnas 
bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många 
ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte 
trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som
kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det 
snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.
Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och 
äldre. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa 
kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas. 

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och
kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av 
kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan 
förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges 
likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser 
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tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks 
och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. 

Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. 
Vi vill att stadens kultursekreterare ska kunna leda, planera, samordna och utveckla 
kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare. Ett rikt kultur- och föreningsliv 
ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett 
fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta, men vi 
saknar ett kulturhus där olika verksamheter kan samlas och inspirera varandra. Om 
“Kores” gör plats för ungdomsverksamheten skulle eventuellt Storstugan kunna bli det 
kulturhus vi eftersträvar.

Kommunen har idag höga taxor för uthyrning av lokaler, även till barn- och 
ungdomsverksamhet och ideella föreningar i staden (taxa 2). För att hålla nere 
kostnaderna för förenings- och kulturlivet i staden och säkra att kommunens lokaler kan
nyttjas på ett effektivt sätt anser vi det angeläget att taxa 2 för hyra av lokaler inte höjs 
ytterligare.

Vi anser att kommunen ska vara huvudman för ungdomsverksamheterna på både Rindö 
och Resarö och att dessa ska vidareutvecklas under ledning av examinerade 
fritidsledare. Dessutom behöver öppettiderna på ungdomsverksamheten på Vaxön öka.

Vänsterpartiets delmål:

 Ett jämställt förenings- och kulturliv

 Anlägg en cykelväg till Bogesunds slott

 Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva

 Avgiften till kulturskolan ska fortsatt sänkas

 Ett fortsatt stöd till bion och biblioteket

 Ingen höjning av taxa 2 för hyra av lokaler

 Säkra fritidsgårdsverksamheten på Vaxön samt utöka verksamheten på Resarö 
och Rindö med kommunen som huvudman

Levande stad med ett gott företagsklimat

En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det 
finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då 
människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är 
viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla 
småföretag, handel och service inom kommunens gränser.

Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholms stad 
för att ge plats för nybyggnation. En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av 
olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Därför
ska kommunen värna och vårda sina företagare på olika sätt. En viktig del är att värna 
verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö Västra. Brädgården i Vaxholm har satsat 
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på att få ut byggmaterial till öarna och är därför beroende av ett sjönära läge. Den måste 
få ligga kvar. Kommunen måste även göra mer för att få service att stanna inom 
kommunen, t.ex. Vaxholms vårdcentral. Det borde även återetableras en 
mödravårdsmottagning i Vaxholm. Resan för dem som bor på öar utan fast förbindelse, 
först med båt och sedan med buss, blir annars lång.

Det är viktigt att kontakten mellan kommunen och företagarna inte blir en 
envägskommunikation, där kommunen ger information utan också att kommunen 
lyssnar och tar till sig information och önskemål från företagarna. Vi föreslår att 
kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen, en person som är tillgänglig för 
företagen och kan hjälpa till att slussa vidare till ”experter” om det uppstår problem.

Vaxholmarna och affärsidkarna på Hamngatan är i stort behov av en bättre 
gatubelysning. Den undermåliga belysningen innebär en säkerhetsrisk och det finns 
invånare som inte vågar gå ut på kvällstid då de upplever gatan som farlig. Det är viktigt
att utvecklingen av Vaxholms centrum sker i dialog med kommunens näringsidkare. För
att uppmuntra till cykling inom kommunen behövs cykelställ på flera ställen längs 
Hamngatan, även utanför den period då den är gågata. Det är också viktigt att 
kommunen utreder hur cykelstråken i centrum ska bli tydligare och säkrare.

Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden, och arbetsplatser, bostäder, transporter 
och offentliga lokaler måste göras tillgängliga även för dem.

Vaxholm har under 2020 erbjudit ett mindre antal sommarjobbsplatser för ungdomar 
vilket är väldigt positivt. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första 
arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter, och Vaxholms kommun bör 
vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och 
positiva kontakter med det lokala näringslivet. Alla barn har inte föräldrar med 
erforderliga nätverk som kan ge barnen sommarjobb. Vi anser att 
sommarjobbsprogrammet bör byggas ut så att fler får chansen att vara med och utveckla
både sig själva och vår stad.

Vänsterpartiets delmål:

 Ett aktivt arbete för att behålla småföretag, handel och service inom 
kommunens gränser

 Utse en företagskontakt på förvaltningen

 Starta ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar

 Värna Vaxholms vårdcentral och öppna mödravårdscentralen igen

 Bättre gatubelysning på Hamngatan

God ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet anser att ekonomisk hållbarhet för kommunen innebär sund hushållning 
med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten – inte bara skattemedel. I 
dagsläget frigör kommunen medel genom att sälja ut kommunala tillgångar. Detta är en 
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kortsiktig strategi. Vänsterpartiet vill istället att kommunen behåller mark och äger 
fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen ska kunna 
styra hyror, energiåtgång m.m. 

Vi anser att kommunen bör skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att 
prioritera underhållet av kommunens fastigheter som är mycket eftersatt. Om 
underhållet av kommunens nya byggnader eftersätts på samma sätt som gjorts med 
nuvarande kommunala fastigheter dröjer det inte länge förrän ett nytt krav på rivning 
utfärdas och ännu en gång flyttar man pengar från drift till investeringar. Eftersom all 
mark då är såld finns inte längre möjligheten att finansiera det med 
exploateringsintäkter. Då riskerar man att behöva höja skatten drastiskt. Vi anser att det 
är bättre att behålla mark och möta - åtminstone delar av investeringsbehovet - med en 
långsiktig amorteringsplan baserad på kommunens skatteintäkter. Om kommunen ska 
sälja mark bör skälen vara att tillgodose andra behov än endast de finansiella.

Istället för att lägga mycket resurser på stora exploateringsprojekt behöver kommunen 
säkra kvalitén i sina kärnverksamheter. Istället för att göra nedskärningar på barn- och 
utbildningsnämnden förordar vi en effektivisering av den centrala förvaltningen. En 
sådan effektivisering frigör också resurser för välbehövda satsningar inom 
äldreomsorgen.

Driftsbudget för styrelser och nämnder

Vänsterpartiets förslag till driftsbudget för styrelser och nämnder återfinns i Tabell 1. De
förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag är:

 Kommunstyrelsen:

 Minskad budget för kommunstyrelsen och anställningsstopp på 
kommunledningskontoret och plan- och exploateringsenheten. Detta 
eftersom Vänsterpartiet vill effektivisera den centrala förvaltningen och 
minska de av kommunens utgifter som är kopplade till exploatering.

 Upprättande av en koldioxidbudget med tillhörande klimatsatsningar.

 Inrättande av en demokratiberedning.

 Utvecklande av kommunalt fastighetsbolag.

 Barn- och utbildningsnämnden:

 Slopat sparkrav.

 Personalförstärkningar.

 Socialnämnden:

 Särskilt boende för äldre i egen regi.

 Ökad bemanning särskilt boende kvällstid.

 Utbildning av personal särskilt boende.

 Friskvårdssatsning.
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Löpande investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för löpande investeringar återfinns i Tabell 6. De  
förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag är:

 Kommunstyrelsen:

 Borttagen post övrigt 2022-2023

 Nämnden för teknik, fritid och kultur:

 Något mindre satsning på fastighetsunderhåll 2021.

 Ökad satsning på klimatinvesteringar.

Långsiktiga investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för större investeringar återfinns i Tabell 7. De  
förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag är:

 Minskad kostnad för förskolan på Norrberget eftersom den minskas från 120 till
60 barn.

 Investering i ny förskola för 60 barn på västra Vaxön.

Taxor

Vänsterpartiet föreslår följande justeringar i taxorna, relativ mittsamverkans budget:

 Nämnden för teknik, fritid och kultur:

 Oförändrad taxa 2 för hyra av lokaler.

 Stadsbyggnadsnämnden:

 Oförändrad taxa för bygglov.

13



Tabell 1: Bruttoredovisad driftbudget.
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Tabell 2: Procentuell förändring per nämnd.

Tabell 3: Finansansvaret.
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Tabell 4: Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader. 

Tabell 5: Resultatbudget.
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Tabell 6: Löpande investeringar.
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Tabell 7: Långsiktiga investeringar.
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